Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
В, Банкерь
√ Електрониката вдига износа с по-висока добавена стойност
Българският износ с по-висока добавена стойност трайно се повишава през последните години. Тази категория вече заема
близо една четвърт от общия експорт на страната. Обемът на експорта ни през миналата година е бил 30.2 млрд. щ. долара,
като най-висок дял в него - близо 3 млрд. щ. долара, има износът на продукти на електротехниката и електрониката.
Основните купувачи са в Германия, Италия, Франция. Изделията ни често се вграждат в крайни изделия там, а след това се
реализират в целия свят.
И така е вече трета поредна година, в която изделията на електротехниката, електрониката и машиностроенето изместват
в експортната листа на страната горивата, които дълги години държаха лидерската позиция там.
Тези данни за успеха на сектора обаче не са известни на обществото и за това сме виновни преди всичко ние - браншовата
организация, че не сме достатъчно активни в разгласяването на тези данни, отбелязва Румен Атанасов, председател на
Българската асоциация на електротехниката и електрониката. Един такъв сектор може да осигури много успешна кариера
за младите хора. Но оттук идва и най-острият проблем, който е от последните няколко години - дефицитът на такива кадри.
Професионалистите в бранша са добре платени, но за да стане това, се изисква учене, инвестиране в знания, нещо, за което
малко младежи имат време и желание, констатира Атанасов.
През последните пет години износът на българските производители в този бранш отбелязва средногодишен ръст от 5%,
докато в същото време световният внос на такива изделия се е увеличил само с един процент. Това пък според експерти
за този пазар означава, че тези български продукти са достатъчно конкурентоспособни на международните пазари и
успяват да изместят други доставчици на същите изделия. Но същевременно трябва да се отбележи и друг голям проблем
- диверсификацията на пазарите. От над 4800 стоки в експортната ни листа 570 се изнасят само за една държава, например
кабелни снопове за автомобили за Турция. Страната ни може да увеличи износа си за развитите страни, като стане
поддоставчик на големите фирми и като се включи в глобалните вериги на доставки.
Според Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, фирмите ни трябва
да се специализират в определени продуктови направления, където вече имаме постижения заради голямата
конкуренция и различното технологично ниво, с което компаниите в страната разполагат. Основните пазари, където
страната ни изнася, са обединеният европейски пазар, а също тези в САЩ, в Северна Африка, на Средния Изток и Русия,
но руският в последно време губи своето значение. От друга страна, Атанасов препоръчва на компаниите у нас да гледат
към пазара на Балканите, който в момента е слабо развит, а има сериозен потенциал и не малко предимства - близост,
по-ниски транспортни разходи и други предпоставки от този род. Основните продукти, в които България има шансове на
световните пазари, са мехатронните комплекти, както и други комплексни продукти, изискващи повече интелектуален
труд, отколкото масово производство.
Не бива да се пропуска и друг факт - че в основата на повишената конкурентоспособност на българските стоки стоят
международните компании, които имат предприятия у нас, и в по-малка степен - принос на местни фирми. Именно така
работи днес и браншът "Електроника и електротехника", който е една сплав от големи световни производители и
български компании, а някои от тях са регионални лидери в своята пазарна ниша.
Повечето от заводите са изградени "на зелено", разширяват се през годините, а пазари намират основно в чужбина.
Инвестициите помагат на предприятията да свиват разходите си, както и да произвеждат по-качествени изделия. Браншът
"Електротехника и електроника" е на трето място по оборот и на четвърто място по брой на заетите както в ЕС, така и в
България. По-важно е това, че голяма част от изделията му влизат като полуфабрикати в междинното потребление при
производство на машини, автомобили и други изделия. Фирмите пък произвеждат средства за автоматизация за всички
други отрасли, като с това съществено допринасят за повишаване на производителността на труда.
В бранша у нас работят 402 предприятия с общ годишен оборот 5.605 млрд. лева. Той е и един от най-големите
работодатели с персонал 43 336 служители, като заедно с това създава и непреки работни места в други, свързани с него
сектори (в търговията, логистиката и в следпродажбения сервиз). Високотехнологична и силно конкурентна индустрията
следва тенденцията да инвестира активно в иновации както собствени средства, така и от различни еврофондове. Нова
програма за стимулиране на иновациите за 107 млн. лв. ще тръгне до края на година. Въпреки успехите на бранша
мехатрониката, която включва електротехниката и електрониката, е недооценена у нас, каза председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. А като принос във БВП у нас тя е далеч над средния европейски
процент.
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Бизнесът се оплаква и от внос на некачествени изделия от трети страни, които не отговарят на техническите изисквания,
както и сивата икономика, които не създават добра бизнес среда.
√ Несигурна икономическа среда и недостиг на работна сила
Общо 500 хил. работници няма да достигат на бизнеса през следващите пет години. Тази прогноза направи председателят
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Само в автомобилния клъстер ще са нужни 45 хил.
работници с техническо или средно образование. В момента има остър недостиг на инженерно-технически кадри - както
квалифицирани работници, така и машинни и електроинженери, IT специалисти. Глад за квалифицирана работна ръка
изпитват и чуждестранните инвеститори. Част от тях не могат да направят разширение на бизнеса си в България, защото
няма кадри. Това е причината те да инвестират в съседни страни.
Общо 4.3 млрд. лв. са платили българските фирми за дълготрайни материални активи - нови машини и оборудване през
второто тримесечие. Това е със 17% повече от същия период на миналата година. Има само два сектора от икономиката, в
които има недвижимите имоти и финансовите и застрахователни дейности. Във всички останали има повишение на
разходите за покупка на нови активи. Най-голям е ръстът в здравеопазването и образованието.
Общо 5 265 367 чуждестранни туристи са посетили страната ни от януари до юли, като за седемте месеца се отбелязва ръст
от 6.9 на сто. Най-много гости са дошли от Румъния (27.7% увеличение), от Гърция и Германия.
Бизнес климатът в промишлеността се понижава с 1.9 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените
предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Отчита се подобрение на
осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената
активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните
пречки за развитието на бизнеса.
Парадоксът в България е, че около 40% от от домакинствата тук са пренаселени, а в същото време празните жилища в
градовете са 25.45%, а тези в селата - 42.96%, като това се дължи главно на обезлюдяването. В тази връзка държавата
предвижда данъчни стимули за отдаването или продажбата на празните апартаменти, но това може да бъде направено
едва след адекватно разглеждане на жилищния проблем, отбелязват от регионалното министерство.
Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на тази година. За пътувания на министрите и
заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 097 лв., на председателите на държавни агенции и техните
заместници - 1 231 лв., на председатели и членове на държавни комисии - 715 лв., на ръководителите на държавни
институции - 50 лв. и на областни управители - 9 238 лева.
София е деветата най-изгодна дестинация за уикенд туризъм в момента в Европа. Средната цена на такава почивка,
включително полета от Великобритания, настаняването и храненето през двете денонощия в края на седмицата, излиза
150.98 лири на човек. В класацията участват десет европейски града, предимно в Източна Европа, за чието посещение
според експертите излиза най-изгодно като съотношение цена/качество.
Всеки шести служител в кол център превръща дома си в работно място, или това означава около 15% от заетите в сектора.
Според проучване на Евростат по-често жените избират да работят от къщи. Компаниите пък предлагали на служителите
си гъвкаво работно време, както и възможност да се трудят от вкъщи, защото това водело до по-висока ефективност и
удовлетвореност. Новата форма на труд започнала да набира все по-голяма популярност през последните две години.
След като близо 60 години халогенните крушки осветяваха домовете на хората и улиците, Европейският съюз взе решение
да забрани тяхното използване от 1 септември тази година. Преминаването към светодиодни крушки е процес, който
протича в глобален мащаб. Неговата цел е ограничаването на вредните емисии и свиването на сметките за електричество,
смятат експерти.
Маrica.bg
√ Закриха ключова школска специалност в Пловдив
В страната има глад за химици, леяри, монтьори на електронна техника
Да се актуализира списъкът на защитените от държавата специалности и професии за учебната 2019/2020 г. За това
настояват от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България. Апелът, изпратен до министъра на образованието
Красимир Вълчев, е продиктуван от дефицита на тесни специалисти у нас. Бизнесът е притеснен, че кръгът на специфични
професии се стеснява, а това води до недостиг на кадри на пазара на труда.
Една от специалностите, която е с недостиг, е „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, за
професия химик-технолог. Тази специалност се изучаваше доскоро в Професионалната гимназия по хранителни
технологии и техника в Пловдив. Поради ниския интерес от страна на обучаващите се обаче тя отпадна от програмата. Към
момента се изучава само в две гимназии в страната - Професионалната гимназия по електроника и химични технологии
„Проф. Асен Златаров“ - Плевен, и Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ - Перник. Това е специалност,
която има най-тясна връзка с парфюмерийно-козметичния бранш и е от съществено значение за него.
Затова е необходимо да се помисли и за кадри в професионално направление „Химични продукти и технологии“. Това
настояват от Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“. От бранша са категорични,
че увеличаващият се брой предприятия и разнообразяването на тяхното портфолио и пазари изисква допълнителна
квалифицирана работна ръка.
Едни от най-търсените специалисти, които в момента са дефицит, са тези за работа с металорежещи машини, а от тях почти
всяко машиностроително предприятие се нуждае. Успоредно с това нараства и недостигът на леяри в бранша, а такива не
се обучават в професионалните гимназии.
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В списъка от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда изцяло липсват специалности от
професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника". В тази област кът са
основно техници и монтьори на електронна техника.
От АИКБ коментират още, че в областта на корабостроенето и кораборемонта през последните близо десет години почти
не се извършват обучения на специалисти. По нито една от трите специалности не е обявяван план-прием в
специализираните училища във Варна, Бургас и Русе.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Управляващите обсъждат промените в кабинета след трите министерски оставки
На коалиционен съвет управляващите ще обсъждат промените в кабинета след подадените оставки на трима министри
заради катастрофата край Своге от 25 август.
Преди заседанието се очаква вицепремиерът и лидер на "Национален фронт за спасение на България" Валери Симеонов
да оповести решението си дали партията му остава в управлението на страната.
Симеонов възрази срещу оттеглянето на тримата министри - на транспорта, на регионалното развитие и на МВР - Ивайло
Московски, Николай Нанков и Валентин Радев - с аргумента, че рокадите в кабинета не са съгласувани с коалиционните
партньори. Ръководството на партията му дори заседава два дни в Несебър, за да реши дали да остане или да напусне
управлението. Решението остана за днес, когато Симеонов ще отговори от централата си в София.
Вчера стана ясно, че депутатите от квотата на НФСБ няма да подкрепят в пленарната зала оставките на министрите и ще
гласуват "против". В изявление пред медиите в Несебър Симеонов заяви, че се анализират отношенията както в голямата
коалиция с ГЕРБ, така и тези в малката коалиция "Обединени патриоти".
От своя страна Борисов коментира преди дни, че тримата министри са от ГЕРБ и не вижда защо трябва да съгласува
оттеглянето им от кабинета с Патриотите, но и че въпросът с евентуалните нови имена в кабинета трябва първо да обсъди
с партньорите от "Обединените патриоти" на коалиционния съвет, който се очаква да се проведе днес. Най-вероятно това
ще се случи късния следобед, тъй като премиерът Борисов е на официално посещение в Черна гора.
Симеонов вече отправи критики към кадровата политика на премиера Бойко Борисов.
„Не трябва да се извършват управленски действия под тротоарен натиск, под телевизионен натиск, не трябва да се
извършват под опозиционен натиск…“
Вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов каза, че не очаква сътресения в управляващата коалиция заради
оставките на министрите на вътрешните работи, на регионалното развитие и на транспорта.
Лидерът на "Атака" Волен Сидеров пък обвини коалиционния си партньор Валери Симеонов, че нарушава споразумението
между партиите в коалицията "Обединени патриоти". Пред bTV той отхвърли твърденията на колегите си лидери в
коалицията, че има проблем в комуникацията с ГЕРБ и конкретно с премиера Бойко Борисов.
„Аз не мога да разбера и тези твърдения. Чух и господин Каракачанов – моя коалиционен колега, че комуникацията куцала
или боксувала. Вие сте всяка сряда в 10.00 часа в Министерски съвет, какво ви куца? Аз, дето не съм в МС, имам чудесна
комуникация“.
Волен Сидеров потвърди, че тази вечер ще има коалиционен съвет с премиера Борисов. "Забележките ми са с цел
коригиране, а не рушене", каза още лидерът на "Атака". Според него начело на МВР трябва да е човек от системата.
От своя страна министърът на регионалното развитие в оставка Николай Нанков категорично опроверга думите на
вицепремиера Валери Симеонов, че министрите са подали оставки под натиска на премиера Борисов.
„Категорично заявявам - в никакъв случай, нито един министър, да не говоря от името на всички, аз говоря от моята си
камбанария - единствено лице, от мое име - нито страх, нито унижение“.
В интервю за bTV Николай Нанков каза, че злополучната пътна отсечка от пътя към Своге е използвана още преди края на
ремонта.
Издаденото разрешение за ползване е от 2016 гадина. Според него това е практика у нас. Дефектите, подчерта той, се
откриват впоследствие, а гаранцията на ремонта на този път изтича през декември.
Министърът на вътрешните работи в оставка Валентин Радев заяви, че е подал оставка, защото "Имаше напрежение сред
народа ...".
Радев е уверен, че е правил правилни неща.
„Тези добри неща, които всеки министър прави със самочувствието, че върши в министерството - да, ама темпото може би
трябва да е друго. Казах от началото, че не искаме революция, искаме постепенно нещата да се случват и ние това сме
направили. Там има заложени такива неща - промени в закона, законодателство включително, които ще се случат, и сме
направили добрата основа, това са бавни, според мене, но устойчиви промени, и знаех, че правя правилни неща,
изпълнявам програмата на правителството“, каза Радев в интервю за "Нова телевизия".
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√ П. Илиев: Потенциалните инвеститори за АЕЦ "Белене" се притесняват от политическия риск
Изпълнителният директор на Националната електрическа компания /НЕК/ Петър Илиев коментира в интервю за
"Хоризонт", че потенциалните инвеститори за АЕЦ "Белене" се притесняват повече от политическия риск, отколкото от
липсата на държавни гаранции за проекта.
„Те се опасяват, че ако се включат в изграждането като инвеститор или като акционер, след време някой друг може да ги
спре и да бъдат направени едни разходи… Но като говорим за държавни гаранции, ние говорим за държавни гаранции
относно цената на електрическата енергия. По други начини могат да бъдат подпомагане тези инвеститори, а после във
всички случаи държавата ще има регулираща и стопираща квота“.
Петър Илиев потвърди, че към АЕЦ "Белене" има интерес и от корейски инвеститор, освен официално заявявания досега
от руски и китайски компании.
„Преговорите са на доста начално ниво. Идваха и Корейската държавна асоциация, която отговаря за Източна Европа.
Китайците идваха – те са няколко корпорации. Когато бъде обявена процедурата, тогава вече сигурно ще дойдат повече“.
Към момента, разходите на НЕК по проекта за АЕЦ „Белене“, които са около милион на година, не са признати в цената на
електрическата енергия и грижата за проекта става за сметка на част от печалбата на НЕК, коментира още той и изрази
надежда строителството скоро ще започне. Отчетените преди месец от НЕК загуби, които накараха компанията да признае,
че тя едва ли ще се справи финансово без подкрепата на собственика си - Българския енергиен Холдинг, той обясни така
„Много от привилигированите производители – ВЕИ, топлофикации, американски централи, даваха енергията на НЕК, а
цената, която е определена от КЕВР не може цялата да бъде компенсирана. Затова се получиха тези загуби. От първи юли
влезе новият закон за енергетиката и за месец юли НЕК е с много добри финансови резултати - над 20 милиона е печалбата.
Надяваме се до края на годината вече да сме доста в по-добро финансово състояние“.
Проблемът при американските централи е двукомпонентната цена - тя е била доста висока поради по-малкото им
натоварване, но след първи юли те са почти максимално натоварени и надеждите в НЕК са тя да бъде „доста по-поносима
и сравнима с цената, която е на свободния пазар“
Илиев припомни незавидното финансово състояние, в което е заварил НЕК и изтъкна подобрението в параметрите ѝ, но
подчерта „Все още нямаме такива печалби, за да може дори да се обслужваме кредита към БЕХ“
Енергията, която се произвежда от въглищни централи, става все по-непродаваема заради покачващите се цени на
въглеродните емисии, подчерта той:
„В ценовото решение от първи юли цената на въглеродните емисии ни е призната 9 евро, а вчера бяха 21 евро. Четох
прогнози, че до края на годината ще станат 25 евро, а до края на полугодието на следващата година -30. Тя става двойна
от цената на въглищата. А България не може да спре въглищните централи…“.
Съседните страни също не разполагат с достатъчно свободни мощности, които да предоставят на България, посочи той.
√ Приходите по Консолидираната фискална програма към месец юли са повече от разходите с над 2 милиарда лева
Приходите по Консолидираната фискална програма към месец юли надхвърлят разходите с повече от 2 милиарда лева,
или 1,9 на сто от брутния вътрешен продукт на страната, съобщават от Министерството на финансите.
Прогнозният излишък към днешна дата е близо 2 милиарда и половина или 2,4 процента.
От министерството сочат, че в края на юли фискалният резерв на страната е възлизал на 10 милиарда и 800 милиона лева.
Investor.bg
√ Мария Габриел: През септември ще е готов Кодексът за дезинформацията онлайн
Фалшивите новини засягат всеки един от нас, засягат и демокрацията, каза еврокомисарят
През септември очаквам Кодексът за дезинформацията онлайн да бъде готов, каза днес във Варна еврокомисарят за
цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, която участва в 11-ия летен университет на младежката
структура на ГЕРБ, който се провежда край Варна.
Тя уточни, че първата версия, която й е била представена, не е отговаряла на очакванията й. Очакваме много конкретни
мерки за прозрачност, за борбата с фалшивите акаунти, за алгоритмите и начина, по който те оказват влияние върху нашия
информиран избор, обясни еврокомисарят.
Септември трябва да ми бъде представен окончателният вариант, а до октомври давам срок, шанс да се покаже, че можем
да имаме резултат, каза Габриел и допълни, че ако това не се случи, си запазва правото през декември да излезе с анализ
и да предложи следващи мерки, включително и такава от регулаторен характер.
Еврокомисарят обясни, че за няколко месеца са успели да вкарат в политическия дневен ред на Европа фалшивите новини
и дезинформацията онлайн. Истината е, че фалшивите новини засягат всеки един от нас, засягат и демокрацията, като
нейни устои и принципи, и най-негативното последствие е, че те рушат доверието, коментира тя.
√ Индексът на тържищните цени на едро леко се е повишил през седмицата
Най-силно поскъпват градинските краставици - с 20%
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се покачи тази седмица с 0,32
процента до 1,327 пункта, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/. Тази година
ИТЦ падна в средата на август до 1,311 пункта.
Миналото лято ИТЦ се понижи до 1,309 пункта, преди да започне да се повишава, както обикновено става всяка есен.
Базовото ниво на индекса - 1,000 пункта, е от 2005 година.
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Доматите от открити площи поскъпнаха тази седмица с 4,9 на сто и се продават по 1,07 лева за килограм. Градинските
краставици поскъпват с 20,0 процента до 1,20 лева средно за килограм. Картофите поевтиняват с 14,9 на сто и се търгуват
по 0,53 лева за килограм на едро. Цената на зелените чушки се качва с 10,9 на сто до 1,12 лева за килограм.
Червените чушки поевтиняват с 8,6 на сто до 1,27 лева за килограм. Корнишоните се продават по 1,37 лв. /кг. Тиквичките
поевтиняват с 5 на сто до 0,95 лева за килограм.
Ябълките поевтиняват с 2,4 на сто и се продават по 1,20 лв./кг. Прасковите поевтиняват с 1,5 на сто до 1,35 лв./кг.
Цената на дините се качва с 11,1 на сто до 0,50 лв. кг, а пъпешите се търгуват по 1,18 лв./кг. Гроздето поевтинява със 7,2 на
сто до 1,42 лева за килограм.
Кравето сирене поскъпва с 2,5 процента и се търгува по 6,05 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", се купува по 9,93 лв./кг, а
олиото по 1,94 лева за литър. Каймата поевтинява с 0,2 на сто и се търгува по 4,57 лева за килограм.
Пакетче краве масло от 125 грама се търгува за 2,26 лева. Пилешкото замразено месо поскъпва с 2,6 на сто до 4,02 лева за
килограм на едро. Захарта се търгува по 1,04 лв./кг, а брашното тип "500" поскъпва с 2,4 на сто и се продава по 0,84 лева.
Яйцата се продават по 0,20 лева за брой на едро в края на седмицата.
News.bg
√ 3.6% повече преки чуждестранни инвестиции през 2017 г.
През изминалата 2017 година преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас в нефинансовия сектор възлизат на 24 366
млн. евро, което е с 3.6% повече в сравнение с 2016 година. Това сочат предварителни данни на Националния
статистически институт (НСИ) относно преките чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи в страната през 2017 година.
През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 10 550 млн.
евро. Това е с 4.3% повечеспрямо предходната година.
Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт,
складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 715 млн. евро. По този показател обаче се наблюдава спад - с
2.6% по-малко спрямо 2016 година.
В сектор "Строителство" преките чуждестранни инвестиции през 2017 г. са 626 млн. евро, или с 2.8% повече в сравнение с
предходната година.

Източник: НСИ
Предварителните данни за 2017 г. показват, че:
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5 443 млн. лв., което е с 4.4% по-малко спрямо
2016 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили
и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4 554 млн. лева, което в сравнение с
предходната година е с 4.0% по-малко. В сектор "Строителство" през 2017 г. инвестициите за ДМА са 1 121 млн. лв., или с
4.3% повече в сравнение с 2016 година.
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Източник: НСИ
През 2017 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава
нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, като относителният им дял
нараства с 2.3 пункта повече в сравнение с предходната година.

Източник: НСИ

Капитал
√ Въвежда се "еко" елемент в данъка за автомобилите
Министерството на финансите предлага данъчните декларации на самоосигуряващите се да се подават само онлайн
от 2019 г
Данъкът върху леки и товарни автомобили под 3.5 тона ще зависи не само от мощността на двигателя и годината на
производство, а и от замърсяването, което причиняват. Колкото по-щадящ е автомобилът към околната среда, толкова по-

6

нисък ще е дължимият данък. Това предвиждат предложения за промени в Закона за местните данъци и такси,
публикувани в петък на сайта на Министерството на финансите.
Проектът предлага и премахването на минималния праг от 50 хил. лв. за обезпечения за търговците на горива. А
самоосигуряващите се ще подават годишните си данъчни декларации само по електронен път от 2019 г.
Л(еко) данъчно изменение за колите
Данъкът върху автомобили под 3.5 тона ще зависи от замърсяването, което превозното средство причинява. Освен от
собствениците на леки коли данъкът вече ще бъде изискуем и от тези на товарните автомобили, за да се предотвратят
случаите на избягване на данъчно облагане, пише в мотивите към проекта.
Новият "екологичен" компонент представлява коефициент, по който ще се определя данъкът спрямо досегашния
"имуществен" компонент (годината на производство и мощността на двигателя). Например автомобил в екологична
категория "Евро 4" и нагоре (спрямо европейските стандарти за вредните емисии от изгорели газове) ще дължи по-малко
данък, а тези с по-ниска - по-висок.
Например при автомобили в екологична категория "Евро 5" коефициентът е между 0.6 и 0.8, което предполага намален
данък с 20 до 40%. При "Евро 1" пък коефициентът е от 1.2 до 1.3. Категорията се удостоверява с документ от
производителя.
Коефициентите за годината на производството на автомобила също ще бъдат изменени. Целта на предложението е
стимулиране на замяната на по-стари коли с по-нови и по-екологични.
С новата мярка се предлага и отпадането на данъчното облекчение за превозни средства с действащо катализаторно
устройство.
Втори опит за онлайн декларациите
Друго предложение на ведомството е подаването на годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се да става
само по електронен път от 2019 г. Към момента това е задължително само за фирмите. Според мотивите по-малко от 25%
от хората са подали декларацията си на хартия през 2017 г.
Предложението беше отправено и миналата година, но срещна съпротива в бюджетната комисия. Тогава председателят
на комисията Менда Стоянова коментира, че потърпевши от мярката ще са хората в отдалечените населени места и
опустели региони. Според нея стимулирането на доброволното подаване на данъчните декларации е по-добър вариант.
Работодателите няма да са длъжни да издават служебни бележки за придобития през годината облагаем доход и удържан
данък от 2020 г. Това ще става само при поискване от страна на служителите. Информацията ще се предава от работодатели
директно към НАП, предлагат от финансовото ведомство.
Един праг по-малко за търговците на горива
В момента НАП изисква от търговците на горива обезпечения, ако направените от тях продажби надхвърлят 25 хил. лв. за
месец. Те са в размер на 20% от сделките, но не по-малко от 50 хил. лв. Проектът предвижда минималният праг от 50 хил.
лв. да отпадне. Предложението е направено в отговор на изпратено предупредително писмо до България от ЕК именно
във връзка с изисквания за гаранции по Закона за ДДС, тъй като за малките фирми се получава така, че те са по-големи от
дължимия от тях косвен данък върху продадените горива.
Облекчения за вноса на индустрията
Вносителите на междинни продукти за индустрията ще могат да се възползват от отложено начисляване на ДДС. Тук става
дума за стоки, различни от тези за крайно потребление, като сред примерите са цимент, руди, органични химични
продукти, мед, алуминий. Новата мярка ще е опция за фирмите, които внасят стоки на стойност от и над 50 хил. лв. и нямат
задължения към НАП. За тях отпада задължението за внасяне на данъка в митниците, като той ще може да се начисли в
справката-декларация за ДДС.
Бандерол и за "колекционерите" на алкохол и пури
Проектът предлага специален ред за уведомяване на митническите органи при внос на алкохол и пури с колекционерска
стойност. Проверки на митниците са установили, че масово колекциите са без бандерол. Митниците откриват и
"значителни количества бутилки алкохол без бандерол, съхранявани в офиси и търговски обекти (включително питейни
заведения)", обявени като част от лични колекции.
Предложението гласи при покупка или получаване на алкохол с колекционерска стойност да се подава уведомление до
митниците, след което продуктът трябва да мине през данъчен склад за поставяне на бандерол, ако такъв е задължителен.
Забранява се съхранението на подобни колекционерски продукти без бандерол в офиси, заведения и други места, където
се работи.
Финансовото министерство също предлага и възможността митниците да запечатват обекти за определен срок в случаите,
когато лицензиран складодържател има публични задължения, а обезпечението, което е предоставил пред митниците за
управлението на склада, е усвоено напълно или частично. От мотивите към проекта става ясно, че идеята зад мярката е да
не се натрупват допълнителни публични задължения.
ЕС срещу избягването на данъци
Ведомството предлага и други изменения, свързани с директива на ЕС срещу практиките за избягване на данъци.
Например предлага се изцяло ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, като то ще обхване всички разходи
по заеми от 1 януари 2019 г. - за данъчни цели ще се признава превишението на разходите по заеми само до 30% от
печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA).
Успоредно, ако към момента непризнатите разходи за лихви не могат да се приспаднат през текущия данъчен период, а
се признават за данъчни цели през следващите пет години, с ново правило се предлага неограничено в годините пренасяне
до пълното им изчерпване.
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Publics.bg
√ Китайската банка за развитие е подкрепила в България проекти за 300 млн. евро
Финансираните проекти са в областта на транспорта, възобновяемите източници, строителството и
промишлеността
Проекти за близо 300 млн. евро са подкрепени до този момент от Китайската банка за развитие в страната ни, съобщиха
от Министерството на икономиката. Финансирането е допринесло за развитие на важни за икономиката на България
проекти в областта на транспорта, възобновяемите източници, строителство, промишленост и други сектори. Това стана
ясно по време на среща на министъра на икономиката Емил Караниколов и Уан Уейдонг, директор на Китайската банка за
развитие, клон Чунцин, отговарящ за България.
Уан Уейдонг е на посещение в страната ни във връзка с договарян нов двустранен заем с Българската банка за развитие.
Той изтъкна, че България е важен партньор на Китайската банка за развитие, като представителите на банката виждат
силен потенциал и възможности в страната ни. Министър Караниколов и Уан Уейдонг обсъдиха възможностите за
подкрепа от страна на банката и на ключови проекти в България в сферата на телекомуникации, земеделие, енергетика и
инфраструктура. Икономическият министър представи Индустриалните зони в страната ни, като посочи, че те предлагат
отлични условия на китайските инвеститори.
Двамата оцениха високо развиващото се сътрудничество между Китайската и Българската банка за развитие, които през
2017 г. подписаха споразумение за получаване на дългосрочен междубанков заем в размер на 80 милиона евро. През тази
година, в присъствието на премиерите на България и Китай, между двете банки бе подписано и Рамково споразумение за
1,5 милиарда евро, което предвижда договаряне на финансиране за следващите 5 години по инициативата „Един пояс,
един път“.
„Като цяло икономическите ни връзки с Китай през последните години се развиват с все по-бързи темпове, а
домакинството на 7-та Среща на правителствените ръководители на Инициативата „16+1“ очерта нови възможности за
партньорство и допринесе за задълбочаване на икономическото сътрудничество“, допълни Караниколов.
Китайската банка за развитие е една от най-големите финансови институции, финансираща в Европа, която разполага с
общ актив от 2 трилиона евро.
Economic.bg
√ Порожанов: Калкулираме обезщетения заради умъртвените край Провадия свине
Другата седмица щабове за справяне с епидемията ще се свикат в Русе, Силистра и Добрич
Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) ще калкулира какви обезщетения да се платят на стопаните на общо
65 свине, които са били умъртвени в село Тутраканци край Провадия заради положителна проба за африканска чума. Това
каза пред „Фокус“ земеделският министър Румен Порожанов.
Обезщетенията ще се изчислят според сегашните пазарни цени, но пари ще получат само собствениците, чиито свине са
били регистрирани, каза още министърът. По думите му около 50% от свинете в област Варна не са регистрирани.
Порожанов обясни, след като приключи умъртвяването по хуманен начин на заразените животни, ще се изготвят
протоколите и ще започне изплащането на обезщетенията по най-бързия начин.
Едно от съмненията за разпространението на африканска чума по свинете във Варненско е болестта да е пренесена с
фуражи, доставени от заразени зони, като например Констанца. Втората вероятна причина за внасяне на заразата е чрез
други продукти. Той допълни, че от вчера са предприети действия и в Тутраканци е забранено придвижването на животни,
както и на животински продукти.
Говорейки за превенцията от такива зарази, Румен Порожанов отбеляза, че вече три четвърти от оградата с Румъния са
готови. „Смятаме, че оградата е надежден източник да не могат да преминават свободно животни, включително и диви
свине от Румъния. Защото сега, установяваме, че румънски земеделци са влизали да пашуват на наша територия“, добави
министърът и посочи, че се полагат и репеленти, които да отблъскват животните. Предстои във вторник да бъдат свикани
и щабове по превенция в Русе, Силистра и Добрич. Мерките ще бъдат обсъдени с кметовете по места.
Club Z
√ "Алфа рисърч": 60% одобряват оставките, но те не влияят на доверието във властта
Смяната на министри не е достатъчна, хората очакват решение на конкретни проблеми
Над 60 на сто от гражданите одобряват подаването на три министерски оставки след трагедията в Своге. Сходен процент
от българите обаче - 61,% - заявяват, че промените в правителството не им влияят на доверието в управлението.
Това заяви Боряна Димитрова от "Алфа рисърч" пред БНТ. Данните са от експресно изследване на социологическата
агенция, проведено в периода 31 август - 2 септември, направено по поръчка на националната телевизия. Извадката е
национално представителна - 600 души над 18 г.
"Хората очакват конкретните проблеми да бъдат решени, а не да бъдат заметени с няколко министерски оставки", каза
още Димитрова.
Според нея гражданите одобряват търсенето на политическа отговорност на най-високите етажи в държавата. Но данните
показват още, че едва 11,7 на сто от гражданите заявяват, че министерските оставки увеличават доверието им към
правителството. 19,2 на сто от запитаните са на точно противоположното мнение - рокадите намаляват доверието им. 7,8%
от респондентите отговарят с "не мога да преценя". Според Димитрова фактът, че за 61 на сто от хората оставките не влияят
на доверието им властта показва, че това действие е "необходимо, но не е достатъчно".
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Процентът на хората, които не одобрявят смяната на министрите Николай Нанков, Ивайло Московски и Валентин Радев
заради трагедията в Своге е 29,8 на сто. Почти всеки десети пък не може да прецени дали ходът на премиера Бойко Борисов
е добър или не, става ясно още от изследването.
На въпрос "Смятате ли, че освен оставки на министри ще има и конкретни длъжностни лица, наказани за катастрофата",
гражданите отговарят така:
Да - 56,5%
Не - 29,2%
Не знам - 14,3%
На друг въпрос - дали трябва да има други извън министрите, които да понесат отговорност след трагедията, над 58%
отговарят с "Да".
Според политоложката Татяна Буруджиева трагичният случай край Своге е ускорил процеси, които така или иначе са щели
да се случат. Тя счита, че с подготовката на бюджета ще видим изяснена формулата за промени в управлението въпреки
желанието на опозицията за предсрочни избори. По думите ѝ БСП не е готова за избори.
√ Мислят (ли) ни доброто с новите данъчни промени
По-малко хартия, но и отпадане на облекченията за основно жилище при местните данъци
По-малко хартия, по-малко бюрокрация, но и отпадане на определени облекчения при имотните данъци. Това са част от
предвидените за догодина промени в данъчните закони, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на
финансите. Те се правят с допълнения в преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното облагане.
Имотните данъци
Сега за имот, който основно жилище, се дължи местен данък с 50 на сто намаление. Промените предвиждат отпадане на
данъчното облекчение за основно жилище и определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички
жилища, когато повече от едно жилище е декларирано като основно. Отпада и ползваното досега облекчение за основно
жилище при таксата за битови отпадъци, което се изразяваше в освобождаване от плащане на първата и втората й
компонента - такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци и депо.
Сделка с кола - само след платен данък
В проекта се предлага при сделка с автомобил нотариусите да извършват проверка дали са платени всички дължими
данъци върху МПС-то. Това ще става чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация,
поддържана от Министерството на финансите, или със съответната система за администриране на местни данъци и такси
на общината, при посредничеството на информационната система на МВР. Сега те не са задължени с такава проверка.
Ако такава автоматизирана проверка не може да се осъществи, продавачът ще трябва да предостави издаден или заверен
от общината документ за платен изискуем данък върху превозното средство.
Предлага се в 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или МПС,
нотариусите да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху тях, както и да предоставят
допълнителна информация за размера на заплатения данък и за основата, върху която е определен.
Министерството на финансите предлага и отпадане на корекцията за подобрения към обектите в приложение № 2 "Норми
за данъчна оценка на недвижими имоти" - луксозна или алуминиева дограма, климатична инсталация и др. Промяната
цели премахване на характеристики на имоти, които са морално остарели и които към настоящия момент не прилагат и не
могат да бъдат характеристика на даден имот, пишат вносителите в мотивите си.
Години след като видеотеките изчезнаха, от МФ най-сетне се сетиха тази дейност да отпадне от приложение № 4 на
данъчната декларация за облагане с патентен данък.
Улеснение за младите семейства
Предлага се при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания да отпадне
задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че същият/ата няма
да ползва данъчното облекчение. За избягване на злоупотреби, свързани с облекчения режим на ползване на тези данъчни
преференции, е предвидено възстановяване на частта от данъка и от двете страни, съответстваща на размера на
ползваното облекчение.
По отношение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, се предлага още една промяна - създава се правна
възможност за ползване на облекченията и от двамата родители, когато доходите им не позволяват те да се приложат от
единия родител, което се среща най-вече при прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания.
Целта е да се даде възможност и на семействата с пониски доходи да прилагат пълния размер на облекчението.
Посочените промени се предвижда да се прилагат и за 2018 г.
Предложено е прецизиращо допълнение относно лицата, които подават коригираща годишна данъчна декларация и
условието за липса на задължения при ползване на данъчни облекчения, което следва да се прилага и в тези случаи –
спрямо новата декларация с цел еднакво данъчно третиране и стимулиране на доброволното погасяване на задълженията.
Със законопроекта се предлага промяна в режима на облагане на придобитите облагаеми парични и предметни награди
от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, а именно да преминат към
облагане с окончателен данък, вместо с данък върху годишната данъчна основа. Предложението намалява
административната тежест за лицата, които няма да са задължени да декларират тези доходи в годишната си данъчна
декларация, както и за предприятията – платци на наградите, които няма да са задължени да издават служебни бележки.
Същевременно е предложено и повишаване на стойността на необлагаемите награди от 30 на 100 лева.
Без стотинки в плащането на данъци
Стотинките изчезват от годишната данъчна декларация. Целта е дължимият данък за довнасяне по годишната данъчна
декларация да се внася без стотинки, а само в левове. От това ще се облагодетелства само хазната.
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Сега закръгляването към всеки пълен лев се прави след приспаданията за авансово удържан и внесен през годината данък.
Според вносителите това се обезсмисля в случаите, когато от така формираната сума се правят и други намаления
(например ползване на 5% отстъпка или на данъчно облекчение за безкасови плащания), след които отново може да се
стигне до довнасяне на стотинки. Посочената промяна се предвижда да се прилага и при деклариране на доходите за 2018
г.
Търговци - по смисъла на Търговския закон, които през данъчната година не са осъществявали дейност по смисъла на
Закона за счетоводството, да не подават годишен отчет за дейността. Предложението е и с цел намаляване на
административната тежест на лицата. Предвидено е промяната да се прилага и за 2018 г.
Само онлайн
Самоосигуряващите се лица ще подават годишната данъчна декларация, както и всички други справки и декларации само
по електронен път. В момента подаването на декларацията за дължими данъци е регламентирано само за предприятията
- платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят данъци.
Също така е предложено справката за изплатени доходи по чл.73, ал. 1 да се подава от предприятията и
самоосигуряващите се лица - платци на доходи, по електронен път, което към момента е регламентирано само за
изплатени през данъчната година доходи на повече от 5 физически лица.
Към тази група предложения е още едно, което касае подаваната информация от работодателите, изплатили доходи от
трудови правоотношения на лица, които са местни за друга държава членка на ЕС, да се осъществява също само по
електронен път.
Предложенията за преминаване към електронно подаване на справки и декларации по ЗДДФЛ е мотивирано от големия
брой лица, които вече подават своите декларации и справки само по електронен път и цели ограничаване на грешките,
несъответствията и корекциите.
Посочените промени ще се прилагат за годишната данъчна декларация и съответно за справките, за които задължението
за подаване възниква след 31 декември 2019 г., с изключение на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗОДФЛ, за която
прилагането ще е през 2019 г. Изрично е посочено, че за последната декларация подаването по електронен път няма да се
прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г.
По-дълъг срок за издължаване на мъртъвците
Друго предложение касае облекчаване на режима за внасяне на дължим данък за доходи на починали лица, като се
предвижда по-дълъг срок за внасянето му в случаите, когато годишната данъчна декларация за тези доходи се подава след
крайния срок на общия ред за подаване на годишните данъчни декларации – 30 април.
Към момента не е предвиден по-дълъг срок за внасяне на данъка.
В резултат на това, когато наследниците по една или друга причина се възползват от законовата възможност за подаване
на декларация след 30 април, за дължимия данък се начислява лихва за просрочие, като целта на промяната е избягване
начисляването на лихви за просрочие в тези случаи.
Служебните бележки за доходи - онлайн от работодателя от 2020 г.
Предвижда се напълно нова концепция за премахване на хартиения носител на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ
за придобития през годината облагаем доход и удържания данък на физическите лица. От 2020 г. ще отпадне законовото
задължение на работодателите за издаване на служебни бележки, а това ще става само при поискване от страна на лицата.
Механизмът на предлаганата промяна предвижда информацията от служебната бележка да се предоставя от платците на
доходите с подаваната от тях справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ след малки допълнения към настоящия й образец. Сега
Националната агенция за приходите (НАП) не разполага с информацията, съдържаща се в служебните бележки за доходите
от трудови правоотношения. В тази връзка се предлага същата да се предоставя от работодателите в справка по образец,
а успоредно с това да отпадне задължението за издаване на служебните бележки.
По този начин целта на предлаганите изменения, освен отпадане на задължението за издаване на служебните бележки и
задължението за прилагането им към годишната данъчна декларация, е предоставените данни автоматично да се
зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата, което ще улесни попълването и подаването им по
електронен път.
Освен това всяко лице, което има ПИК, ще може да прави справки в обявените за него данни от съответния платец на
доход, което ще улесни попълването на декларацията и в случаите, когато не се подава по електронен път. В допълнение
промяната ще доведе до преодоляване на проблема, свързан със съхраняването на разпечатаните служебни бележки от
работодателя, с оглед изискванията на новия регламент, касаещ защитата на личните данни.
За реализирането на това предложение е необходимо да се въведе по-ранен срок за подаване на информацията, като е
предложен срок - 28 февруари 2019 г. Този срок е съобразен от една страна с крайния срок за извършване на годишното
преизчисляване от работодателя по основното трудово правоотношение, а от друга – с възможността данните да се
обработят от НАП, за да е възможно зареждането им в годишната данъчна декларация.
Затова се предлага и удължаване на срока за ползване на отстъпката от 5 на сто - до 31 март. Въвеждането на тази
концепция с всички произтичащи промени е предвидено да влезе в сила от 1 януари 2020 г.
Нови формули за данъка за колите
Променя се и концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона.
Данъкът ще се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият отчита
мощността и годината на автомобила, а екологичният - екологичната категория, т.е. замърсяването, което причинява.
Имущественият компонент е предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя,
коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. В закона се предлагат шест диапазона
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на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки
диапазон на мощност.
Съгласно действащите разпоредби се обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един - до 55 kW, както и се включват два
нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW
до 245 kW включително и над 245 kW.
Запазва се принципът за определяне на по-високи граници на ставка на данък за по-мощните автомобили. Запазва се
правото на общинския съвет да определя размера на данъка (ставката) в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от
мощността на автомобила.
Промени в коефициентите
Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като има промяна спрямо
действащите към настоящия момент коефициенти.
Предложението, с което се прецизират коефициентите, цели създаването на финансов инструмент за стимулиране
извеждането на по-стари автомобили от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични автомобили, тъй като
автомобилите над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания
на въздуха с вредни емисии, пишат вносителите в мотивите си.
Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент,
който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове
(познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Екокомпонентът осигурява облекчение за собственици на автомобили,
съответстващи на екологични стандарти Евро 4 и по-високи - и утежнение за тези, чиито коли са под Евро 4.
По отношение на коефициента за екологична категория в законопроекта са определени границите, в рамките на които
общинският съвет ще определя размера на коефициента за всяка екологична категория в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ.
Отпада облекчението за автомобили с действащо катализаторно устройство - и поради факта, че с това се спекулира.
Отпада и лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически
допустима максимална маса не повече от 3.5 т, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за
ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или повисока от Евро 4, независимо от
мощността им.
Предложена е промяна на данъчното облекчение за мотоциклети и мотопеди до 74 kW, съответстващи на екологични
категории "Евро 3" и "Евро 4", така че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за
екологична категория при облагане на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от
3.5 т.
В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, а за екологична категория "Евро 4" се
намалява на 20%. Предвидена е корекция на данъчното облекчение за автобусите, товарните автомобили над 3.5 тона,
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", така
че да съответства на предвидената данъчна преференция съобразно коефициента за екологична категория при облагане
на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т.
В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория "Евро 3" отпада, а за екологична категория "Евро 4" се
намалява на 20%.
Предложена е промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима
максимална маса над 3.5 т и не повече от 12 т, като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки
започнати 750 кг.
√ 62% от територията на България - в кадастъра
От МРРБ обещават до 2019 г. покритието да е 96%
За 17 години работа и похарчени близо 100 милиона лева, до момента 62% от територията на България е покрита с
кадастрална карта, обхващаща 13 млн.недвижими имота. От МРРБ обещават до 2019 г. да бъде достигнато 96% покритие
с преобразуване на картата на възстановената собственост - с един процент по-малко от обещаните 97 на сто.
Към днешна дата 68 500 кв. км от страната или 62% от цялата й територия са покрити с кадастрална карта и регистри към
нея - по данни на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Виолета
Коритарова, съобщиха от МРРБ.
Набраната информация в тях обхващаща приблизително 13 млн. недвижими имоти, включително поземлени, сгради и
данни за самостоятелните обекти в сградите. Изграден е кадастър за всички областни градове, 120 общински центрове и
населени места и територии с активен пазар на имотите и инвестиционен интерес. Обхванати са цялото черноморското
крайбрежие, планинските и балнеоложки курорти.
"В процес на изработване на кадастрална карта са землищата на още 12 общински центрове и 84 населени места в
различни области на страната, като населените места, за които има одобрена карта могат да се видят в сайта на АГКК“, каза
инж. Коритарова.
На 100% покритие с кадастрална карта е постигнато в 4 съдебни района – Несебър, Балчик, Ловеч и Троян, включваща
всичките им населени места. Одобрена е кадастралната карта в общо 26 общини, сред които Априлци, Пловдив, Балчик и
др. Коритарова добави, че през септември се планира обявяването на нови обществени поръчки за възлагане създаването
на специализирани карти и регистри на още 8 общини и над 250 населени места.
Финансирането на дейностите по създаване, поддържане и съхраняване на кадастъра се осъществява със средства на
държавния бюджет, средства на общините или по национални и регионални програми, включително и с финансиране от
европейски фондове“, каза още изпълнителният директор на АГКК.
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Цялостното покритие на страната с кадастрална карта трябва да приключи до 2023 г., като това зависи и от осигуряването
на ресурс за дейностите на кадастъра, кадровия и технически потенциал на агенцията.
"Освен 100% покритие с цифров кадастър е важно и изготвянето на цифрова едромащабна топографска карта. Това ще
осигури надеждна основа за редица дейности и проекти. Така ще имаме пълна, точна и вярна цифрова основа за
пространствените данни на страната“, каза още инж. Коритарова.
Стартиралият през 2016 г. процес на служебно преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална
карта, също съдейства за значително ускоряване процеса, добави още тя. Към 10 август са одобрени кадастрални карти и
регистри за неурбанизираните територии на 2380 землища, попадащи в различни области на страната, извън територията
на София-град, където има 100% покритие с кадастър.
Очакваме дейностите по преобразуването да приключат догодина, с което ще постигнем 96% покритие на територията на
страната с кадастрална карта, като на практика ще остане за довършване създаването на кадастър за урбанизирани
територии на голям брой малки населени места, обясни директорът.
Коритарова добави, че сред приоритетите на АГК е след създаването на кадастрална карта да започне изграждането с
кадастрална информация и специализирани данни, които да са сигурна база за тематични нужни. Амбициите са
кадастралната карта да се допълни със специализирани данни от други институции, аеро и спътникови изображения,
данни за пространство и време и т.н., както и изграждането на 3D и 4D кадастър на държавата.
БНТ
√ Обобщават резултатите от допитването за смяната между лятно и зимно часово време
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева участва в честването на празника по случай 71 години от
създаването на Димитровград. Церемонията бе тази вечер на централния площад в града. Караянчева прие строя и
поздрави почетния караул от 31- ви механизиран батальон от хасковското военно формирование.
След издигане на националния флаг председателят на Парламента поздрави димитровградчани за техния празник. Сред
официалните лица бяха кмета на Димитровград Иво Димов, областният управител Станислав Дечев, народни
представители, както и гости от Сърбия, Хърватска, Унгария. Празничната вечер продължи със заря и концерт на Графа.
√ Премиерът Бойко Борисов пристигна на официално посещение в Черна гора
Министър-председателят Бойко Борисов пристигна на официално посещение в Черна гора. В Подгорица премиерът
Борисов ще има срещи с министър-председателя на Черна гора Душко Маркович, с президента Мило Джуканович и с
председателя на Скупщината Иван Брайович. По време на разговорите ще бъде обсъден напредъкът по европейската
перспектива на страните от Западните Балкани, както и регионалното и двустранното сътрудничество. Министърпредседателят Бойко Борисов ще бъде награден с орден "Черна гора" с лента от президента на западнобалканската
държава.
В. Монитор
√ Стартират третите годишни награди в туризма
От 1-ви септември започва надпреварата за третите Годишни награди в туризма. Това заяви министърът на туризма
Николина Ангелкова във Велинград. Тя даде начало на кандидатстването за призовете за 2018 г. в деня на честванията във
Велинград, където се отбелязват 10 години от обявяването на града за СПА столица на Балканите, 70 години от създаването
на Велинград и 100 години на организирания туризъм в регионаДа получиш приз от тези награди е признание и редица общини и управители на атракции вече заявиха своя интерес. Това
се доказва и от факта, че участниците в конкурса ежегодно се увеличават, отбеляза министър Ангелкова. През миналата
година в надпреварата се включиха повече от 140 участници, а гласувалите бяха близо 95 хиляди. Тя призова всички
общини и туристическия бранш да участват активно в състезанието, тъй като това е добър начин да представят резултатите,
които са постигнали през миналата година.
И тази година кандидатурите за Годишните награди в туризма ще се подават в професионални и журналистически
категории, ще има и обособена група за общини. Общо категориите са 16, кандидатства се онлайн на платформата
www.tourismawards.bg. Там са описани подробно и всички условия, на които е необходимо да отговарят участниците.
Всички желаещи ще подават своята кандидатура до средата на октомври. След това кандидатите, които отговарят на
критериите, ще бъдат обявени на сайта на наградите и за тях ще започне гласуването. Чрез онлайн вот ще се избират
победителите във всяка категория. Призьорите ще бъдат обявени на официална церемония през декември.
Всеки може да гласува еднократно за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP
адрес), но може да се подкрепи кандидат от всяка категория. Експертите ще следят внимателно да не се допуска
манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. Подобни опити ще повлияят негативно за класирането на
съответния кандидат. Конкурсът вече става традиция, очаквам и тази година оспорвана надпревара и в края й да отличим
най-забележимите постижения в сектора, заключи министърът.
√ До дни започват ремонтите на пътя Добри дол – Сливата – Орсоя
Около 10 септември е предвидено да започнат най-неотложните ремонтни дейности на път II-11 Добри дол – Сливата –
Орсоя, съобщиха от пресцентъра на АПИ. Агенция "Пътна инфраструктура" прави това уточнение по повод искания на
граждани за ремонт на отсечката в района на най-голямото свлачище, регистрирано у нас край Орсоя.
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През 2018 г. е извършван мониторинг на свлачищните процеси в участъка от второкласния път. През 2017 г. са изпълнени
най-неотложните работи, свързани с отводняването на пътя и извършването на изкопни работи, които влияят на натиска
върху пътното платно. 200 хил. лв. са дадени за изкърпване на отсечката преди зимата, а 50 хил. лв. за отводнителни
дейности.
Планирано е през 2018 г. при значително затихване на свлачищните процеси около 10 септември 2018 г. да стартират найнеотложните строително-монтажни работи, с оглед подготовката на участъка за новия зимен сезон. В недобро състояние
е отсечка от около 7-8 км.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен Блок"
Първи социологически данни от „Алфа рисърч" след министерските оставки. Одобряват ли българите
рокадите?
Ще се справи ли Агенцията по храните с африканската чума? Разговор с д-р Дамян Илиев.
Диагноза на българските пътища. Възможна ли е промяна?
На живо, от Созопол: Чисто ли е морето и кога започва източването на мазута от потъналия кораб?
Дни преди старта на Лигата на нациите, има ли шанс националният отбор да се класира за Европейското
първенство през 2020-а? Говори треньорът - Петър Хубчев.
„Белла чао"- летен хит или политическа позиция?
БТВ, "Тази сутрин"
(от Созопол)
Ще има ли по-големи трусове в коалицията и какво ще си говорят коалиционните партньори на
извънредния коалиционен съвет? Разговор с Волен Сидеров, лидер на „Атака".
Как премина сезонът през 2018 г. и дали шумът пречеше на туристите в Созопол? Разговор с Панайот
Рейзи, кмет на Созопол.
Созопол, столица на изкуствата и културата. Разговор с писателя Георги Господинов.
Разговор за театър с Явор Гърдев, Иван Бърнев и Луиза Григорова.
Гостува група „Джеръми".
Разговор с Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, в оставка, в
студиото в София.
Нова телевизия, „Здравей, България"
Ще се завърнат ли от Сен Тропе издирваните от Интерпол за пране на пари Ветко и Маринела
Арабаджиеви?
Вътрешният министър в оставка Валентин Радев пред НОВА. Достатъчни ли са три оставки и ще има ли
други виновни за трагедията в Своге?
Задава ли се трус в коалицията след рокадите в кабинета? Коментират Антоний Гълъбов и Първан
Симеонов.
Нова мегаагенция срещу войната на пътя - ще има ли резултат? В студиото - бившият шеф на КАТ Богдан
Милчев.
Метална решетка във варненски подлез падна върху дете. На живо: Колко са опасните съоръжения?
След репортажите на НОВА, премахват опасен надлез в София. Румен Бахов, с хроника на една неслучила
се катастрофа.
Шкафчета сменят тежките раници в училищата. Колко килограма над позволеното носят учениците в клас?
Проверка в "На твоя страна", броени дни преди 15 септември.
В разгара на "Аполония", на живо от Созопол: За празниците на изкуствата.
√ Предстоящи събития в страната за 3 септември
София.
В 10.00 часа ще бъде открита новата учебна година във Военна академия „Г. С. Раковски". На церемонията
ще присъстват министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генераллейтенант Андрей Боцев.
От 8.30 часа до 21.00 часа пред Народното събрание ще се проведе протест с искане за публично
оповестяване на цялата информация, съдържаща се в концесионните договори за добив на подземни
природни богатства. Протестът е и срещу повсеместната корупция при разходването на публични
средства, злоупотребите в ИА „Автомобилна администрация" и др.
От 11.00 часа до 13.00 часа в Централното фоайе в Ректората ще се проведе Ден на отворените врати на
магистърските програми на Алма матер.
От 12.00 часа в централата на НФСБ в София, на „Раковска" 134, НИК на НФСБ ще изрази окончателната си
позиция за коалиционните взаимоотношения.
От 13.00 часа в зала 1 на хотел „Маринела" Кубрат Пулев и Хюи Фюри застават пред българските медии за
предстоящия исторически мач на 27 октомври, който ще излъчи официалния претендент за световната
титла на IBF.
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-

***
Благоевград.
-

От 18.00 часа в резиденция „Лозенец" главният изпълнителен директор на „Български пощи" ЕАД Деян
Дънешки ще пусне в употреба издание на тема: „140 години Военномедицинска помощ на Българските
въоръжени сили" - илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и
специален пощенски печат. В церемонията ще вземe участие бригаден генерал професор д-р Венцислав
Мутафчийски, д.м.н., FACS - началник на ВМА.
От 19.00 часа до 21.00 часа на пл. „Св. Александър Невски" от страната на ул. „15-и ноември" ще се проведе
протест на жителите на ж.к. „Овча купел" срещу неправомерното и прекомерно застрояване в
междублоковите пространства.

От 12.00 часа в кабинет 106 в сградата на общинската администрация кметът на Благоевград Атанас
Камбитов ще даде пресконференция.

***
Варна.
-

-

От 19.00 часа в шапитото на цирка (бул. "Цар Освободител" до бензиностанция „Кава Петрол") ще се
проведе национално турне на „Палячи". Калуди Калудов ще отпразнува във Варна 40 години на сцената в
ролята на Канио от операта „Палячи" на Леонкавало.
От 13.30 часа в централата на БСП на ул. „Македония" 33 народният представител проф. Анелия Клисарова
ще проведе приемна за граждани.

***
Велико Търново.
От 09.00 часа в Спортното училище „Г. С. Раковски" ще бъде открита новата учебна година.
***
Добрич.
От 10.00 часа в хотел "България" председателят на Движение "Възраждане" Костадин Костадинов ще даде
пресконференция във връзка с инцидента в село Славеево с народния представител от "Обединени
патриоти" Йордан Апостолов и ВиК проблемите в Добрич.
***
Кюстендил.
В 9.30 часа в местността „Бачкова чешма" в землище на Рилския манастир ще се проведе кампания по
почистването на Природен парк „Рилски манастир".
***
Пловдив.
От 10.30 часа в ДГ „Ралица" в кв. „Коматево", където са изградени 4 нови детски площадки, ще гостуват
кметът на Община Пловдив инж. Иван Тотев и кметът на Район „Южен" Борислав Инчев. По-късно те ще
посетят и новопостроената детска площадка в квартала.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция за оценка
ефективността на органите за местно самоуправление, както и подготовката на Пловдив за „Европейска
столица на културата - 2019".
***
Сливен.
От 9.30 часа до 16.30 часа общинските съветници от ГЕРБ Георги Стоянов и Димитър Павлов ще проведат
приемна за граждани.
Profit.bg
√ Индексът на страха вещае неприятности за инвеститорите
Американските борсови индекси и един от най-популярните измерители на волатилността на капиталовите пазари
напоследък се движат в една и съща посока. А това, според някои експерти, вещае неприятности за инвеститорите, пише
Marketwatch.
Водещите индекси на Уолстрийт Dow Jones Industrial Average и S&P 500 изпратиха август с повишения от около 2%, като
S&P дори успя да запише нов исторически връх. Технологичният Nasdaq Composite регистрира още по-силно представяне,
отчитайки месечен ръст от близо 4 на сто.
Какъв е проблемът?
Фючърсите на индекса на волатилността VIX, които се търгуват на борсата в Чикаго, отчетоха още по-добро представяне за
същия период. Те поскъпнаха с близо 15% за последната седмица и с над 7% през август.
Експертите обаче предупреждават, че това не би трябвало да се случва, тъй като с повишаването на борсовите индекси
VIX, който е известен и като "индекса на страха", обикновено се понижава. Корелацията му с капиталовите пазари в
повечето случаи е обратна, тъй като индикаторът измерва съотношението между опциите за покупка и продажба върху
S&P 500 в следващите 30 дни.
Според пазарния анализатор Марк Нютън, последният път, когато VIX и борсовите индекси са се движели в една и съща
посока, е бил в средата на януари тази година - точно преди срива на капиталовите пазари през февруари. Тогава индексите
достигнаха нов връх на 26 януари, а на 8 февруари вече бяха навлезли в корекция и бяха загубили по над 10% от стойността
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си. Според Нютън и други негови колеги, цитирани от Marketwatch, успоредното движение на водещите акции и на
"индекса на страха" е сериозен сигнал, който може да бъде последван от разпродажби на капиталовите пазари.
Какво може да се обърка?
Налице са няколко фактора, които могат бързо да обърнат наопаки позитивните нагласи на инвеститорите. Един от тях е
статистиката, която показва, че в исторически план септември е един от най-слабите месеци за американските борсови
индекси. Какво обаче може да се обърка от фундаментална гледна точка, при положение че американската икономика
демонстрира солиден растеж, а корпоративните печалби се повишават с впечатляващи темпове през последното
тримесечие?
От Marketwatch посочват поне няколко причини, които могат да предизвикат турбуленции на пазарите в близките месеци.
Негативните ефекти от финансовата нестабилност и валутните проблеми на развиващите се пазари като Турция и
Аржентина, евентуалният провал на преговорите за Brexit между Великобритания и Европейския съюз, политическата
несугирност в Италия и ескалацията на напрежението между САЩ и търговските им партньори са само малка част от
неизвестните. Технологичният сектор, който беше най-силно представящата се индустрия от началото на годината, също
има своите проблеми. Тази седмица предстоят изслушванията на представителите на Twitter, Facebook и Alphabet пред
американския Конгрес, които ще бъдат разпитани за това как оперират с данните на потребителите.
Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че технологичните компании се намират в много
деликатна ситуация и ще бъдат проверявани обстойно за нарушения на антитръстовото законодателство.
В случай че бъдат установени проблеми и книжата на интернет компаниите тръгнат в низходяща посока, това със сигурност
ще повлече и останалите акции надолу, тъй като в момента тежестта на американските технологични гиганти в общата
стойност на борсовите индекси е значителна.
Оптимизъм, но докога?
Разбира се, ситуацията в момента с нищо не подсказва, че пазарите вървят към корекция. Напротив - нагласите изглеждат
изцяло оптимистични, а инвеститорите демонстрираха изключителна "устойчивост" на лошите новини от последните
няколко месеца. До този момент нито политическите турбуленции в Европа, нито "търговските войни" на Тръмп, нито
проблемите на развиващите се пазари не успяха да променят позитивния тренд.
Въпросът е докога може да продължи тази тенденция.
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