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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Декларация на Асоциация на индустриалния капитал в България във връзка с пробив в сигурността на данните на 
Националната агенция за приходите  
Доверието в държавността е основополагащо за всяко общество, а за демократичното е ключово. Пробивът в системата за 
лични данни е пробив именно в това доверие и всякакъв опит за замитане на случилото се руши българската държава. 
Затова АИКБ настоява за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти и поемане на 
съответната отговорност. 
В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да се определи единствено като катастрофа. Фактите 
говорят сами – изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите лица при 
обработване на личните им данни, неизпълнение на задължения за страната ни, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), в това число  компрометирани  данни на милиони 
български граждани, съдържащи се в договори,  информация за възнаграждения, доходи, кредити, IP-адреси, декларации, 
имена, ЕГН, адреси, данни на български фирми с техните ЕИК и адреси, мейли, регистрационни номера на автомобили, 
номера на сертификати за електронни подписи; пълната органиграма на НАП с хеширани пароли и пълни данни на 
служителите на НАП със заеманите позиции; данни на българите, живеещи в чужбина, които получават пенсии извън 
България и са се отказали от здравно осигуряване в България. 
Особено загрижени сме относно изнесените факти, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, а 
НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им, и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата. Всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност 
на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и 
функционирането на държавата. 
На фона на случилото се още по-скандално и необяснимо е желание на НАП чрез Наредба 18, безполезно за фиска, но 
излагащо на риск компаниите, да „наднича“ он-лайн в технологичните и търговските им тайни. 
АИКБ призовава изпълнителната власт незабавно да изготви и изпълни  план за действие за намаляване на вредата от 
случилото се и управление на произтичащите рискове, както и да оповести публично кой носи отговорност за тази 
безпрецедентна катастрофа и какви наказания ще бъдат наложени. 
АИКБ с дълбоко безпокойство напомня за предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно 
проблемите с търговския регистър, преминаването към електронни винетки и др. Подобни провали са изключително 
обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да бъде регионален лидер в 
информационните технологии. 
АИКБ подчертава, че подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по 
който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес. Създаването, поддръжката 
и управлението на електронните услуги е непрекъснат процес, като при проектирането на системите сигурността е водеща. 
Държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало да одитират и да опитват пробиви 
на изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии 
за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции. В тази връзка, за да се предотвратят 
подобни събития, АИКБ настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането 
на електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт. 
 
√ Напусна ни д-р Румен Атанасов  
Напусна ни д-р Румен Атанасов - дългогодишен председател на Българска асоциация на 
електротехниката и електрониката. Загубихме отличен професионалист, активен съмишленик, 
истински приятел! 
Д-р Атанасов е автор на над 60 изобретения и повече от 100 публикации. Доказан експерт със златен 
медал от Световната организация за интелектуална собственост, през 1982 г. той е удостоен с най-
високата тогава държавна награда за наука и техника - Димитровска награда.  
През 2004 г. получава сребърен медал на Международната академия за електротехнически науки, 
на която е действителен член. Активното му участие в Световната академия по комплексна безопасност и Съвета на 
международната организация "Интерелектро" са доказателство, че съвременна България загуби светъл ум, за който дълго 
ще скърбим.  
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„Д-р Румен Атанасов бе не просто изключителен човек и професионалист, той бе движещата сила в нелеката задача да 
развиваме два от най-важните сектора за българската икономика. През годините пълната му отдаденост на тази кауза, 
високият му дух и отговорността към работата и колегите му се превърнаха в еталон за успех“, се казва в съболезнователен 
адрес на председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
 
NOVA ТВ 
 
√ АИКБ: Хакерската атака е катастрофа 
От асоциацията настояват за пълно разследване на случая 
Доверието в държавността е основополагащо за всяко общество, а за демократичното е ключово. Пробивът в системата за 
лични данни е пробив именно в това доверие и всякакъв опит за замитане на случилото се руши българската държава. 
Затова АИКБ настоява за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти и поемане на 
съответната отговорност. 
В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да се определи единствено като катастрофа. Фактите 
говорят сами – изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите лица при 
обработване на личните им данни, неизпълнение на задължения за страната ни, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), в това число компрометирани данни на милиони 
български граждани, съдържащи се в договори, информация за възнаграждения, доходи, кредити, IP-адреси, декларации, 
имена, ЕГН, адреси, данни на български фирми с техните ЕИК и адреси, мейли, регистрационни номера на автомобили, 
номера на сертификати за електронни подписи; пълната органиграма на НАП с хеширани пароли и пълни данни на 
служителите на НАП със заеманите позиции; данни на българите, живеещи в чужбина, които получават пенсии извън 
България и са се отказали от здравно осигуряване в България. 
Особено загрижени сме относно изнесените факти, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, а 
НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им, и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата. Всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност 
на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и 
функционирането на държавата. 
На фона на случилото се още по-скандално и необяснимо е желание на НАП чрез Наредба 18, безполезно за фиска, но 
излагащо на риск компаниите, да „наднича“ он-лайн в технологичните и търговските им тайни. 
АИКБ призовава изпълнителната власт незабавно да изготви и изпълни план за действие за намаляване на вредата от 
случилото се и управление на произтичащите рискове, както и да оповести публично кой носи отговорност за тази 
безпрецедентна катастрофа и какви наказания ще бъдат наложени. 
АИКБ с дълбоко безпокойство напомня за предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно 
проблемите с търговския регистър, преминаването към електронни винетки и др. Подобни провали са изключително 
обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да бъде регионален лидер в 
информационните технологии. 
АИКБ подчертава, че подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по 
който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес. Създаването, поддръжката 
и управлението на електронните услуги е непрекъснат процес, като при проектирането на системите сигурността е водеща. 
Държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало да одитират и да опитват пробиви 
на изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии 
за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции. В тази връзка, за да се предотвратят 
подобни събития, АИКБ настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането 
на електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт. 
 
√ Държавните институции – с най-ниска сигурност на данните  
Това показват наблюденията на специалисти по компютърна защита 
Държавните институции – с най-ниска сигурност на данните. Бизнесът инвестира в пъти повече средства в киберсигурност. 
Това показват наблюденията на специалисти по компютърна защита. 
За разлика от зловредните хакери, които се крият, Асен Кехайов е от добрите или от така наречените „бели шапки”. Това 
са етичните хакери, които се грижат за сигурносттa. 
„Държавните ни структури са на доста ниско ниво откъм защита на информацията. Ние сме подавали многобройни 
сигнали, засичали сме многобройни проблеми в техните системи, но реакция от тяхна страна нямаше”, каза още Асен 
Кехайов. 
Създадената скоро "Кибер карта на България" в лабораторията по киберсигурност в София Тех Парк показва, че над 50 % 
от сайтовете у нас не са сигурни. 
От анализираните над 55 000 сайта у нас се оказва, че на държавните институции са най-несигурните. Основната слабост и 
вратички за атаки са старите версии на софтуерите, които не се ъпдейтват. 
Бизнесът се грижи в пъти по-добре за сигурността на данните. „Частният сектор определено обръща повече внимание на 
сигурността по простата причина, че инвестират пари. Подборът на хора става много по-внимателно. Собственикът пази 
доверието на клиентите", каза още Асен Кехайов. 
Фирмите за киберсигурност у нас са общо четири. И всяка от тях прави обучения за етично хакерство. Курсът продължава 
5 дни, а цената му е около 2000 евро. 
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От Асоциация на индустриалния капитал в България настояват за пълно разследване на случая от независими външни на 
системата експерти и поемане на съответната отговорност. Настояват и за незабавен одит на IT сигурността във всички 
държавни институции при въвеждането на електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт. 
 
Новини.бг 
 
√ От АИКБ с декларация за хакерската атака срещу НАП 
Доверието в държавността е основополагащо за всяко общество, а за демократичното е ключово. Пробивът в системата за 
лични данни е пробив именно в това доверие и всякакъв опит за замитане на случилото се руши българската държава. 
Затова АИКБ настоява за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти и поемане на 
съответната отговорност. 
Това пише в декларация на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с пробив в сигурността 
на данните на Националната агенция за приходите, която публикуваме без редакторска намеса: 
"В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да се определи единствено като катастрофа. Фактите 
говорят сами – изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите лица при 
обработване на личните им данни, неизпълнение на задължения за страната ни, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), в това число компрометирани данни на милиони 
български граждани, съдържащи се в договори, информация за възнаграждения, доходи, кредити, IP-адреси, декларации, 
имена, ЕГН, адреси, данни на български фирми с техните ЕИК и адреси, мейли, регистрационни номера на автомобили, 
номера на сертификати за електронни подписи; пълната органиграма на НАП с хеширани пароли и пълни данни на 
служителите на НАП със заеманите позиции; данни на българите, живеещи в чужбина, които получават пенсии извън 
България и са се отказали от здравно осигуряване в България. 
Особено загрижени сме относно изнесените факти, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, а 
НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им, и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата. Всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност 
на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и 
функционирането на държавата. 
На фона на случилото се още по-скандално и необяснимо е желание на НАП чрез Наредба 18, безполезно за фиска, но 
излагащо на риск компаниите, да „наднича“ он-лайн в технологичните и търговските им тайни. 
АИКБ призовава изпълнителната власт незабавно да изготви и изпълни план за действие за намаляване на вредата от 
случилото се и управление на произтичащите рискове, както и да оповести публично кой носи отговорност за тази 
безпрецедентна катастрофа и какви наказания ще бъдат наложени. 
АИКБ с дълбоко безпокойство напомня за предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно 
проблемите с търговския регистър, преминаването към електронни винетки и др. Подобни провали са изключително 
обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да бъде регионален лидер в 
информационните технологии. 
АИКБ подчертава, че подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по 
който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес. Създаването, поддръжката 
и управлението на електронните услуги е непрекъснат процес, като при проектирането на системите сигурността е водеща. 
Държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало да одитират и да опитват пробиви 
на изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии 
за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции. В тази връзка, за да се предотвратят 
подобни събития, АИКБ настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането 
на електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт". 
 
Епицентър.бг 
 
√ Обезпокоително е, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването ѝ, а НАП не са реагирали - 
Бизнесът за пробива на НАП: Срив на държавността, трябва да се поеме отговорност!  
Пробивът в системата говори за ниско ниво на защита и сигурност на данните, за некомпетентност или 
небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и функционирането на 
държавата, казват от АИКБ 
Доверието в държавността е основополагащо за всяко общество, а за демократичното е ключово. Пробивът в системата за 
лични данни е пробив именно в това доверие и всякакъв опит за замитане на случилото се руши българската държава. 
Затова АИКБ настоява за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти и поемане на 
съответната отговорност.  
Това пише в декларация на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с пробив в сигурността 
на данните на Националната агенция за приходите, която публикуваме без редакторска намеса:  
"В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да се определи единствено като катастрофа. 
Фактите говорят сами – изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите 
лица при обработване на личните им данни, неизпълнение на задължения за страната ни, произтичащи от Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 



4 

 

регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), в това число компрометирани данни на милиони 
български граждани, съдържащи се в договори, информация за възнаграждения, доходи, кредити, IP-адреси, декларации, 
имена, ЕГН, адреси, данни на български фирми с техните ЕИК и адреси, мейли, регистрационни номера на автомобили, 
номера на сертификати за електронни подписи; пълната органиграма на НАП с хеширани пароли и пълни данни на 
служителите на НАП със заеманите позиции; данни на българите, живеещи в чужбина, които получават пенсии извън 
България и са се отказали от здравно осигуряване в България.  
Особено загрижени сме относно изнесените факти, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, а 
НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им, и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата. Всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност 
на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и 
функционирането на държавата.  
На фона на случилото се още по-скандално и необяснимо е желание на НАП чрез Наредба 18, безполезно за фиска, но 
излагащо на риск компаниите, да „наднича“ он-лайн в технологичните и търговските им тайни.  
АИКБ призовава изпълнителната власт незабавно да изготви и изпълни план за действие за намаляване на вредата от 
случилото се и управление на произтичащите рискове, както и да оповести публично кой носи отговорност за тази 
безпрецедентна катастрофа и какви наказания ще бъдат наложени.  
АИКБ с дълбоко безпокойство напомня за предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно 
проблемите с търговския регистър, преминаването към електронни винетки и др. Подобни провали са изключително 
обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да бъде регионален лидер в 
информационните технологии.  
АИКБ подчертава, че подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по 
който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес.  
Създаването, поддръжката и управлението на електронните услуги е непрекъснат процес, като при проектирането на 
системите сигурността е водеща. Държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало 
да одитират и да опитват пробиви на изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва 
да наложи минимални критерии за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции.  
В тази връзка, за да се предотвратят подобни събития, АИКБ настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички 
държавни институции при въвеждането на електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт." 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Бизнесът настоява независими експерти да разследват случая с НАП 
Доверието в държавността е основополагащо за всяко общество, а за демократичното е ключово. Пробивът в системата за 
лични данни е пробив именно в това доверие и всякакъв опит за замитане на случилото се руши българската държава. 
Затова Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за пълно разследване на случая от независими външни 
на системата експерти и поемане на съответната отговорност. 
"В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да се определи единствено като катастрофа. Фактите 
говорят сами – изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите лица при 
обработване на личните им данни, неизпълнение на задължения за страната ни за защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Компрометирани са данни на 
милиони български граждани, съдържащи се в договори,  информация за възнаграждения, доходи, кредити, IP-адреси, 
декларации, имена, ЕГН, адреси, данни на български фирми с техните ЕИК и адреси, мейли, регистрационни номера на 
автомобили, номера на сертификати за електронни подписи; пълната органиграма на НАП с хеширани пароли и пълни 
данни на служителите на НАП със заеманите позиции; данни на българите, живеещи в чужбина, които получават пенсии 
извън България и са се отказали от здравно осигуряване в България", се казва в позиция на индустриалците. 
АИКБ призовава изпълнителната власт незабавно да изготви и изпълни  план за действие за намаляване на вредата от 
случилото се и управление на произтичащите рискове, както и да оповести публично кой носи отговорност за тази 
безпрецедентна катастрофа и какви наказания ще бъдат наложени.  
Асоциацията с дълбоко безпокойство напомня за предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а 
именно проблемите с търговския регистър, преминаването към електронни винетки и др. Подобни провали са 
изключително обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да бъде регионален лидер 
в информационните технологии.  
АИКБ подчертава, че подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по 
който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес. 
 
3e-news 
 
√ АИКБ настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции 
Доверието в държавността е основополагащо за всяко общество, а за демократичното е ключово. Пробивът в системата за 
лични данни е пробив именно в това доверие и всякакъв опит за замитане на случилото се руши българската държава. 
Затова АИКБ настоява за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти и поемане на 
съответната отговорност.  
Това е посочено в декларация на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с пробива в 
сигурността на данните на Националната агенция за приходите. 
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В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да се определи единствено като катастрофа, смятат от 
работодателската организация. "Фактите говорят сами – изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в 
защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, неизпълнение на задължения за страната 
ни, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), в това число 
компрометирани данни на милиони български граждани, съдържащи се в договори, информация за възнаграждения, 
доходи, кредити, IP-адреси, декларации, имена, ЕГН, адреси, данни на български фирми с техните ЕИК и адреси, мейли, 
регистрационни номера на автомобили, номера на сертификати за електронни подписи; пълната органиграма на НАП с 
хеширани пароли и пълни данни на служителите на НАП със заеманите позиции; данни на българите, живеещи в чужбина, 
които получават пенсии извън България и са се отказали от здравно осигуряване в България", сочи в декларацията си АИКБ. 
Представителите на бизнеса изразяват тревога от изнесените факти, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди 
откриването й, а НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им, и едва 
след публикуването на част от информацията е констатирана кражбата. Според тях това говори за ниско ниво на защита и 
сигурност на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната 
сигурност и функционирането на държавата. 
"На фона на случилото се още по-скандално и необяснимо е желание на НАП чрез Наредба 18, безполезно за фиска, но 
излагащо на риск компаниите, да „наднича“ он-лайн в технологичните и търговските им тайни", подчертават 
работодателите. 
АИКБ призовава изпълнителната власт незабавно да изготви и изпълни план за действие за намаляване на вредата от 
случилото се и управление на произтичащите рискове, както и да оповести публично кой носи отговорност за тази 
безпрецедентна катастрофа и какви наказания ще бъдат наложени. От организацията с безпокойство напомнят за 
предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно проблемите с търговския регистър, 
преминаването към електронни винетки и др. Подобни провали са изключително обезпокоителни, недопустими и 
позорящи за държава, която има претенциите да бъде регионален лидер в информационните технологии. 
АИКБ подчертава, че подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по 
който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес. Създаването, поддръжката 
и управлението на електронните услуги е непрекъснат процес, като при проектирането на системите сигурността е водеща. 
Държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало да одитират и да опитват пробиви 
на изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии 
за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции.  
В тази връзка, за да се предотвратят подобни събития, АИКБ настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички 
държавни институции при въвеждането на електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт, е посочено в 
декларацията. 
 
БНР 
 
√ НАП актуализира защитата на информационните си системи 
Асоциацията на индустриалния капитал настоя за пълно разследване на "пробива" в системата на НАП 
Националната агенция за приходите актуализира защитата на информационните си системи, съобщиха от ведомството. 
Заради това до 12:00 часа сървърите не са обработвали подаваните данни от фискалните устройства и електронните 
системи за фискална памет. 
От агенцията допълват, че това не би трябвало да навреди на работата на самите касови апарати и се извиняват за 
неудобството на търговците. 
Промените са в интерес на сигурността, допълват от агенцията.  
Поради уязвимост в системата за възстановяване на ДДС в чужбина 20-годишен хакер източи 3% от цялата база данни на 
приходната агенция. 
Асоциацията на индустриалния капитал настоя за пълно разследване на "пробива" в системата на НАП от независими 
външни експерти и поемане на съответната отговорност. 
След като вчера бизнесът реагира остро на случая, днес работодателската организация предупреди, че подобни 
катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се промени начинът, по който държавата работи с електронните данни на 
гражданите и бизнеса. 
Според асоциацията Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии за сигурност 
при проектиране и изпълнение на електронните услуги от държавните институции. 
 
dnes.bg 
 
√ Бизнесът определи хакерската атака като "катастрофа"  
Организацията иска незабавни действия за намаляване на вредата 
В нарочна декларация Асоциацията на индистриалния капитал в България (АИКБ) поиска незабавни действия от 
държавата, които да намалят и ограничат вредата от хакерската атака срещу сървър на Националната агенция по 
приходите (НАП), както и да оповести публично кой носи отговорност за тази "безпрецедентна катастрофа" и какви 
наказания ще бъдат наложени. 
Организацията коментира, че всеки опит за прикриване и замитане на случилото се ще руши българската държавност и 
доверието в нея. 
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"Особено загрижени сме относно изнесените факти, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, а 
НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата", изтъкват от АИКБ. 
Според тях, всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност на данните, за некомпетентност или небрежност на 
отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и функционирането на държавата. 
В писмото си Асоциацията напомня и за предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно 
проблемите с търговския регистър, преминаването към електронни винетки и др. 
"Подобни провали са изключително обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да 
бъде регионален лидер в информационните технологии", казват още от АИКБ. 
Организацията подчертава, че подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в 
начина, по който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес. 
В тази връзка АИКБ иска незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането на 
електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт. 
 
Дневник 
 
√ Бизнес организации настояват за незабавен одит на е-сигурността във всички институции  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички 
държавни институции при въвеждането на електронно управление.  
Това се разбира от официална позиция на бизнес организациите, разпространена до медиите. Повод за нея е пробивът в 
сървърите на Националната агенция за приходите (НАП), след който до медиите бяха изпратени файлове, съдържащи 
лични данни на физически и юридически лица. 
От АИКБ подчертават, че случилото се може да се определи като катастрофа. Организацията настоява за пълно разследване 
на хакерската атака от независими външни на системата експерти и поемане на отговорност. 
"НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата. Всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност 
на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и 
функционирането на държавата", пише още в позицията. 
Според АИКБ "подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по който 
работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес". 
По-рано се разбра, че за атаката срещу сървърите на НАП е задържан 20-годишен младеж. Той е бил открит на работното 
си място в компания за киберсигурност, където работата му е свързана с това да тества системи за уязвимост.  
Претърсени са офисите на компанията, както и домът му, откъдето са иззети множество устройства и носители на 
информация. 
Малко след това премиерът Бойко Борисов определи задържания мъж като "вълшебник" с "уникален мозък и невероятни 
способности". Според Борисов случаят е показал, че подготовката на учениците в страната по компютърни умения е на 
световно ниво. 
 
news.bg 
 
√ АИКБ настоява за незабавен одит на ИТ сигурността в държавата  
Пробивът в системата за лични данни е пробив в доверието и всякакъв опит за замитане на случилото се руши българската 
държава. Това заявяват от Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод хакерската атака спрямо НАП. 
По тази причина от АИКБ настояват за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти, както и 
за незабавен одит на ИТ сигурността във всички държавни институции при въвеждането на електронно управление. 
В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да се определи единствено като катастрофа, категорични 
са от Асоциацията. 
Според тях изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите лица при 
обработване на личните им данни, тъй като са били компрометирани данни на милиони българи, съдържащи се в 
договори, информация за възнаграждения, доходи, кредити, IP-адреси, декларации, имена, ЕГН, адреси, данни на 
български фирми и редица други. 
От АИКБ са обезпокоени от изнесените факти, че кражбата на данните всъщност е била осъществена 20 дни преди 
откриването й, а Приходната агенция изобщо не е отчела неправомерното извличане на данните от сървърите й. Вместо 
това кражбата е била констатирана едва след публикуването на част от информацията. 
Всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните 
лица, което поставя под риск националната сигурност и функционирането на държавата, посочват от Асоциацията. 
Според тях на фона на случилото се е необяснимо желанието на НАП чрез Наредба 18 да се намесва онлайн в 
технологичните и търговските тайни на компаниите. 
АИКБ настоява незабавно да се изготви план за действие за намаляване на вредата от случилото се. Освен това те искат от 
управляващите да оповестят публично кой носи отговорност за пробива и какви наказания ще бъдат наложени. 
От Асоциацията напомнят за предишни обезпокоителни сривове, като проблемите с търговския регистър, преминаването 
към електронни винетки и др. Подобни провали са изключително обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, 
която има претенциите да бъде регионален лидер в информационните технологии, категорични са те. 
Според АИКБ в бъдеще ще продължават подобни пробиви, ако не се осъществи промяна в работата на държавата с 
електронните данни на българските граждани и бизнес. 



7 

 

Те са на мнение, че държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност трябва да одитират и да 
опитват пробиви на изградената инфраструктура. Държавната агенция за електронно управление пък трябва да наложи 
минимални критерии за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции според тях. 
 
Еcon.bg 
 
√ АИКБ настоява за незабавен одит на е-сигурността във всички институции 
От АИКБ подчертават, че случилото се може да се определи като катастрофа. Организацията настоява за пълно 
разследване на хакерската атака от независими външни на системата експерти и поемане на отговорност 
   Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички 
държавни институции при въвеждането на електронно управление. Това се разбира от официална позиция на бизнес 
организациите, разпространена до медиите. Повод за нея е пробивът в сървърите на Националната агенция за приходите 
(НАП), след който до медиите бяха изпратени файлове, съдържащи лични данни на физически и юридически лица. 
От АИКБ подчертават, че случилото се може да се определи като катастрофа. Организацията настоява за пълно разследване 
на хакерската атака от независими външни на системата експерти и поемане на отговорност. 
"НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата. Всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност 
на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и 
функционирането на държавата", пише още в позицията. 
Според АИКБ "подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по който 
работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес". 
По-рано днес се разбра, че за атаката срещу сървърите на НАП е задържан 20-годишен младеж. Той е бил открит на 
работното си място в компания за киберсигурност, където работата му е свързана с това да тества системи за уязвимост. 
Претърсени са офисите на компанията, както и домът му, откъдето са иззети множество устройства и носители на 
информация. 
Малко след това премиерът Бойко Борисов определи задържания мъж като "вълшебник" с "уникален мозък и невероятни 
способности". Според Борисов случаят е показал, че подготовката на учениците в страната по компютърни умения е на 
световно ниво. 
 
Еconomic.bg 
 
√ АИКБ: Всеки опит за замитане на случилото се с НАП руши българската държава  
В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да бъде определено единствено като катастрофа 
Доверието в държавността е основополагащо за всяко общество, а за демократичното е ключово. Пробивът в системата за 
лични данни е пробив именно в това доверие и всякакъв опит за замитане на случилото се руши българската държава“. 
Това посочва Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в своя декларация по случая с изтичането на лични 
данни на милиони граждани и фирми от регистрите на Националната агенция по приходите (НАП). 
АИКБ настоява за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти и поемане на съответната 
отговорност. 
Изтичането на бази данни на НАП показва драстичен пробив в защитата на правата на физическите лица, категорични са 
от Асоциацията и изтъкват, че в епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да бъде определено 
единствено като „катастрофа“. АИКБ фокусира вниманието върху неизпълнените задължения на страната по регламенти и 
директиви на ЕС, в това число и на GDPR. 
При хакерския пробив бяха компрометирани  данни на милиони български граждани, съдържащи се в договори,  
информация за възнаграждения, доходи, кредити, IP-адреси, декларации, имена, ЕГН, адреси, данни на български фирми 
с техните ЕИК и адреси, мейли, регистрационни номера на автомобили, номера на сертификати за електронни подписи; 
пълната органиграма на НАП с хеширани пароли и пълни данни на служителите на НАП със заеманите позиции; данни на 
българите, живеещи в чужбина, които получават пенсии извън България и са се отказали от здравно осигуряване в 
България.  
„Особено загрижени сме относно изнесените факти, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, 
а НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им, и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата“, пишат в становището си АИКБ. Според тях всичко това 
говори за ниско ниво на защита и сигурност на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните лица, което 
поставя под риск националната сигурност и функционирането на държавата.  
На фона на случващото се е „още по-скандално и необяснимо е желанието на НАП чрез Наредба 18, безполезно за фиска, 
но излагащо на риск компаниите, да „наднича“ онлайн в технологичните и търговските им тайни“, смятат още от 
Асоциацията. 
Призовавайки властта да изготви и изпълни незабавно план за действие, така че да се минимизира вредата от случилото 
се, АИКБ напомня и за наличието на предишни много тежки сривове на държавните цифрови системи – тези Търговския 
регистър и преминаването към електронни винетки са най-пресните и гръмки.  
„Подобни провали са изключително обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да 
бъде регионален лидер в информационните технологии“, категорични са от АИКБ.  
АИКБ подчертава, че подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по 
който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес. Създаването, поддръжката 
и управлението на електронните услуги е непрекъснат процес, като при проектирането на системите сигурността е водеща. 
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Държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало да одитират и да опитват пробиви 
на изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии 
за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции. В тази връзка, за да се предотвратят 
подобни събития, АИКБ настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането 
на електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт. 
 
Blitz.bg 
 
√ АИКБ изригна заради хакерската атака срещу НАП: Катастрофа!  
От асоциацията настояват за пълно разследване на случая  
Доверието в държавността е основополагащо за всяко общество, а за демократичното е ключово. Пробивът в системата за 
лични данни е пробив именно в това доверие и всякакъв опит за замитане на случилото се руши българската държава. 
Затова АИКБ настоява за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти и поемане на 
съответната отговорност. В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да се определи единствено като 
катастрофа. Фактите говорят сами – изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на 
физическите лица при обработване на личните им данни, неизпълнение на задължения за страната ни, произтичащи от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), в това число компрометирани данни 
на милиони български граждани, съдържащи се в договори, информация за възнаграждения, доходи, кредити, IP-адреси, 
декларации, имена, ЕГН, адреси, данни на български фирми с техните ЕИК и адреси, мейли, регистрационни номера на 
автомобили, номера на сертификати за електронни подписи; пълната органиграма на НАП с хеширани пароли и пълни 
данни на служителите на НАП със заеманите позиции; данни на българите, живеещи в чужбина, които получават пенсии 
извън България и са се отказали от здравно осигуряване в България. Особено загрижени сме относно изнесените факти, че 
кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, а НАП въобще не са отчели и регистрирали 
неправомерното извличане на данните от сървърите им, и едва след публикуването на част от информацията е 
констатирана кражбата. Всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност на данните, за некомпетентност или 
небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и функционирането на държавата. На 
фона на случилото се още по-скандално и необяснимо е желание на НАП чрез Наредба 18, безполезно за фиска, но 
излагащо на риск компаниите, да „наднича“ он-лайн в технологичните и търговските им тайни. АИКБ призовава 
изпълнителната власт незабавно да изготви и изпълни план за действие за намаляване на вредата от случилото се и 
управление на произтичащите рискове, както и да оповести публично кой носи отговорност за тази безпрецедентна 
катастрофа и какви наказания ще бъдат наложени. АИКБ с дълбоко безпокойство напомня за предишни много тревожни 
сривове на държавната цифрова политика, а именно проблемите с търговския регистър, преминаването към електронни 
винетки и др. Подобни провали са изключително обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има 
претенциите да бъде регионален лидер в информационните технологии. АИКБ подчертава, че подобни катастрофи ще 
продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по който работи държавата с електронните данни 
на българските граждани и българския бизнес. Създаването, поддръжката и управлението на електронните услуги е 
непрекъснат процес, като при проектирането на системите сигурността е водеща. Държавните институции, както и външни 
експерти и компании за сигурност би трябвало да одитират и да опитват пробиви на изградената инфраструктура, а 
Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии за сигурност при проектиране и 
изпълнение на е-услуги от държавните институции. В тази връзка, за да се предотвратят подобни събития, АИКБ настоява 
за незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането на електронно управление, каквото 
трябваше отдавна да е факт. 
 
varnautre.bg 
 
√ Бизнесът определи хакерската атака като “безпрецедентна катастрофа”  
В нарочна декларация Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска незабавни действия от държавата, 
които да намалят и ограничат вредата от хакерската атака срещу сървър на Националната агенция по приходите (НАП), 
както и да оповести публично кой носи отговорност за тази “безпрецедентна катастрофа” и какви наказания ще бъдат 
наложени. 
Организацията коментира, че всеки опит за прикриване и замитане на случилото се ще руши българската държавност и 
доверието в нея. 
“Особено загрижени сме относно изнесените факти, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, 
а НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата”, изтъкват от АИКБ, цитирани от dnes.bg. 
Според тях, всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност на данните, за некомпетентност или небрежност на 
отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и функционирането на държавата. 
В писмото си Асоциацията напомня и за предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно 
проблемите с търговския регистър, преминаването към електронни винетки и др. 
“Подобни провали са изключително обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да 
бъде регионален лидер в информационните технологии”, казват още от АИКБ. 
Организацията подчертава, че подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в 
начина, по който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес. 
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В тази връзка АИКБ иска незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането на 
електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт. 
 
Тheworldnews.net 
 
√ Бизнес организации настояват за незабавен одит на е-сигурността във всички институции 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички 
държавни институции при въвеждането на електронно управление. Това се разбира от официална позиция на бизнес 
организациите, разпространена до медиите. Повод за нея е пробивът в сървърите на Националната агенция за 
приходите (НАП), след който до медиите бяха изпратени файлове, съдържащи лични данни на физически и юридически 
лица. 
От АИКБ подчертават, че случилото се може да се определи като катастрофа. Организацията настоява за пълно 
разследване на хакерската атака от независими външни на системата експерти и поемане на отговорност. 
"НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата. Всичко това говори за ниско ниво на защита и 
сигурност на данните, за некомпетентност или небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната 
сигурност и функционирането на държавата", пише още в позицията. 
Според АИКБ "подобни катастрофи ще продължат и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по 
който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес". 
По-рано днес се разбра, че за атаката срещу сървърите на НАП е задържан 20-годишен младеж. Той е бил открит на 
работното си място в компания за киберсигурност, където работата му е свързана с това да тества системи за уязвимост. 
Претърсени са офисите на компанията, както и домът му, откъдето са иззети множество устройства и носители на 
информация. 
Малко след това премиерът Бойко Борисов определи задържания мъж като "вълшебник" с "уникален мозък и 
невероятни способности". Според Борисов случаят е показал, че подготовката на учениците в страната по компютърни 
умения е на световно ниво. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ 182 години от рождението на Васил Левски 
България отбелязва 182-ата годишнина от рождението на Васил Левски. Център на тържествата отново ще бъде Карлово - 
родният град на Апостола на свободата. 
Сутринта в храма "Свети Николай" ще бъде отслужена света литургия, след което присъстващите ще поднесат в знак на 
почит венци и цветя на гроба на майката на Левски - Гина Кунчева. 
Литийно шествие ще се отправи към площад "20 юли", където ще се издигнат знамената на България и на Карлово. 
В 21 ч. на площад "Васил Левски" ще започне и тържествената заря-проверка, на която ще присъства президентът и 
върховен главнокомандващ на българската армия Румен Радев. 
 
√ Антикорупционната комисия публикува имотното състояние на властта 
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува декларациите 
за имотното състояние на заемащите висши публични длъжности в държавата. В тях е включена информацията за 
състоянието, недвижимото имущество, доходите и задълженията на президента, премиера, министрите от кабинета, 
народните представители, евродепутатите, кметове и други. 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева е разполагала с близо 37 900 лева налични средства към края на 
миналата година. Двамата със съпруга ѝ разполагат общо 172 834 лева на влог. Отделно двамата имат вложения и в 
инвестиционни и пенсионни фондове. Заплатата, на Караянчева за миналата година е 75 113 лева. 
Според декларациите съпругата на президента Десислава Радева си е купила лек автомобил за 7000 лева от заплати. 
Наличните парични средства, с които разполага семейството на държавния глава е 11200 лева. На влог президентът има 
20 500 лева. Отделно той е има вложения в инвестиционни фондове за 5486 лева. Годишната заплата която е получил е 
122 723 лева, а съпругата му Десислава - 12 006 лева. 
Наличните парични средства, с които разполага министър-председателят са 75 260 хиляди лева от заплати. На влог 
премиерът има още 190 775 хиляди лева плюс 5445 лева, които е получил от обезщетения. Заплатата, която е получил 
Борисов за миналата година е в размер на 83 450 лева. 
За миналата година семейството на шефът на БНБ Димитър Радев е успяло да спести на влог общо 626 605 лева. От заплата 
шефът на БНБ е получил 264 958 лева. 
Нова вила си е купил главният прокурор Сотир Цацаров и съпругата му на стойност 58 675 лева в летовище "Свети 
Константин", община Пещера. Двамата със съпругата му разполагат на влог с общо 470669 лева. И двамата имат кредитни 
карти с лимити до 30 000 лева. От заплата за миналата година Цацаров е получил 108 164 лева. Двойно повече са доходите 
на жена му от друга стопанска дейност. 
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Нов апартамент през миналата година си е купил шефът на КЕВР Иван Иванов на стойност 187 628 лева. Покупката е 
финансирана от заплати. На влог председателят на енергийният регулатор разполага със 179 187 лева. Получените пари от 
заплати за 2018 година са 110 003 лева.  
Председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов е декларирал доходи от заплати от 211 470 лева. 
Финансист номер 1 Владислав Горанов разполага с 2500 лева налични пари към края на 2018 година заедно със съпругата 
си. На влог двамата имат 83 704 лева. Годишната заплата на финансовият министър е 66 298 лева, като отделно той 
получава 3500 от отдаване на имущество под наем. 
Всички декларации могат да бъдат намерени в сайта на КПКОМПИ. 
 
БНР 
 
√ Депутатите гледат промени в Закона за концесиите 
Депутатите от Националният фронт за спасение на България няма да подкрепят промените в Закона за концесиите, с които 
плажовете отново се прехвърлят в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие под управлението на министъра 
на туризма. Председателят на НФСБ Валери Симеонов поясни. 
"Бетониране на досегашната практика за подаряване на плажовете на приближени до властта лица. Ако искате и 
следващата година да бъдем свидетели и съучастници в престъплението на съсипването на българския туризъм и не само 
следващата, а и  по-следващата и по-следващата, можете спокойно да гласувате за този фронт, но  
не ви го препоръчвам". 
Депутатът от "Атака" Павел Шопов не вижда проблем и заяви, че преминаването на морските плажове на специален режим 
ще улесни тяхното стопанисване. 
"Касае се до собственост на държавата, до концесиониране и съвсем естествено, съвсем логично, съвсем правилно е тази 
материя да бъде уредена законово за концесиите, да се извади през скоби, както това е направено в закона за концесиите 
и от тук нататък да приключим с това новогодишно десетилетно лутане по тези въпроси". 
Депутатите продължават обсъждането на второ четене на промените в закона за концесиите. 
В програмата на депутатите са и измененията в Закона за пътищата, с които се отлага въвеждането на ТОЛ системата.  
С промените в закона за концесиите плажовете отново се прехвърлят в закона за устройство на Черноморското 
крайбрежие под управлението на министъра на туризма. Преминаването на морските плажове на специален режим ще 
ускори процедурите по отдаването им на концесия и ще улесни тяхното стопанисване и управление, се посочва в мотивите 
на вносителите от Министерски съвет.  
Министърът на туризма Николина Ангелкова уточнява: 
"На практика всички договори, които изтичат в рамките до 2020 година, те са 39, ако ние не променим сегашния ред, ще 
следва да се отдават при много тежки условия, което поставя под риск изцяло стопанисването на морските плажове и от 
там - летния туристически  продукт". 
С проментие в закона за пътищата се предвижда гратисен период до 1 март догодина за въвеждането на тол системата. В 
този период трябва да се вземе решение от правителството, с което да се потвърди готовността за техническото опериране 
на системата.  
С промените в закона се премахва задължението Агенция "Пътна инфраструктура" да организира разпространението на 
бордови устройства и директно отчитане на ползвателите на платената пътна мрежа. Предвижда се тези дейности изцяло 
да се прехвърлят върху търговците. 
 
√ Открива се Центърът за споделени услуги на Световната банка в София 
Министърът на финансите Владислав Горанов и управляващият Групата на Световната банка Шаолин Янг ще открият 
Център за споделени услуги на Световната банка в София. На официалната церемония е поканен министър-председателят 
Бойко Борисов. В центъра ще бъдат ангажирани голям брой ИТ специалисти и други висококвалифицирани и мотивирани 
експерти. Чрез този център ще се предоставя корпоративна и технологична подкрепа за бизнес операциите на петте 
институции от Групата на Световната банка по целия свят. 
 
√ Борисов се срещна с главния административен директор на Световната банка 
България и Групата на Световната банка имат устойчивото и дългогодишно партньорство, което днес продължаваме да 
развиваме, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си с Управляващия и главен 
административен директор на Групата на Световната банка Шаолин Янг.  
В рамките на разговора в Министерския съвет премиерът изтъкна подкрепата на българското правителство за създаването 
на Център на Банката за споделени услуги в София. Борисов отбеляза предимствата, които открояват страната ни и я 
превръщат в привлекателна дестинация за институции от ранга на Световната банка - стратегическото местоположение, 
стабилната политическа и икономическа среда, наличието на висококвалифицирана работна ръка, много добрата 
инфраструктура. Той изрази увереност, че установяването на Центъра за споделени услуги у нас ще има положително 
влияние за българската икономика. По думите му това ще надгради потенциала в сектори с висока добавена стойност и 
ще осигури работни места за високотехнологични специалисти.  
В допълнение, присъствието на авторитетна организация в лицето на Световната банка в България ще издигне 
допълнително престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за 
бизнес и инвестиции. 
През април тази година Министерският съвет одобри Споразумението между българското правителство и Световната 
банка създаването на неин център в София за споделени услуги. След като беше подписано във Вашингтон и ратифицирано 
от Народното събрание, споразумението вече е в сила.  

https://register.caciaf.bg/2019/index.html
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Центърът в София ще осигури възможност за непрекъсваемост на дейностите по предоставяне на услуги в областта на 
информационните технологии, финансовия мениджмънт и управлението на човешките ресурси. Предвижда се в него да 
бъдат ангажирани голям брой ИТ специалисти и други висококвалифицирани и мотивирани експерти, които ще заменят и 
разширят услугите, предоставяни от централата на Световната банка, и ще бъдат ангажирани с разработването на продукти 
с висока добавена стойност. 
Реализацията на проекта ще се осъществява поетапно. Началната фаза стартира през настоящия месец юли, а пълният 
капацитет от над 300 заети места се планира да бъде достигнат в петгодишен срок. 
 
√ Ще успеят ли администрациите да покрият минималните изисквания за мрежова информационна сигурност 
Интервю на Таня Милушева с Васил Грънчаров и с Венцислав Кожухаров 
„Нивото на защита на информационните системи в някои от ведомствата в страната е високо, но все още има какво да се 
желае. Няма как да се каже, че 100% системите са гарантирани в сферата на киберсигурността. Въпреки че явно в НАП е 
допуснат пропуск, това не означава, че в там никой по никакъв начин не се е грижил за сигурността на системата“. Това 
каза пред БНР Васил Грънчаров, директор на дирекция „Мрежова информационна сигурност“ в Държавната агенция 
„Електронно управление“. 
Грънчаров подчерта, че администрациите у нас са 640 и за да се правят редовни проверки на системите им, държавната 
агенция трябва да разполага с поне 5000 служители, които да се занимават с контрола, но реалният им брой днес е под 15. 
„Преди седмица Министерският съвет прие изцяло нова наредба за минимални изисквания за мрежова информационна 
сигурност. Тези изисквания са насочени към всички групи, субекти по закона. Регламентирани са организационни, 
технически и технологични мерки, с които да се гарантира минимално ниво на сигурност“, уточни Васил Грънчаров. 
В предаването „Преди всички“ с коментар по темата се включи и експертът по електронно управление Венцислав 
Кожухаров: „Относно наредбата – като препоръка е добра. Но за реализирането ѝ са необходими ресурси за тези над 600 
администрации – финансови и човешки. Темата за киберсигурността е твърде нова, а подготвените кадри за нея са твърде 
малко“. 
Експертът припомни, че до 2017 година информационните системи на администрациите са били разделени и не е имало 
оперативна съвместимост между тях. През 2018 година обаче тези системи се свързаха и в автоматичен режим обменят 
данни и електронни документи: „Всяка една от тези над 600 администрации се явява като една потенциална опасна точка 
за пробив. Опасностите са две – първо, опасност за самата администрация и второ, да се пренесе вирусната атака към 
останалите администрации, ако не са защитени добре“. 
Венцислав Кожухаров подчерта, че трябва да се правят автоматични периодични архиви на базите данни и бекъпи на 
системите, които се използват, и то в среда, изнесена от физическото пространство на самата администрация: 
„Една от причините, за да могат да се разбиват данни през услугите, това е сигурността на идентификацията на 
потребителите. НАП има персонален идентификатор на физическите лица. Подобен идентификатор имат НОИ, НЗОК, но 
те нямат онази защита, която има електронният подпис. От години говорим, че трябва да се направи интеграция на 
документа за самоличност на гражданите с неговия електронен подпис и с него да се идентифицира в 
киберпространството, когато заявява електронни услуги“. 
 
√ Заседание на ВСС, очакват се номинации за нов главен прокурор 
Коментар по темата на Силвия Великова в предаването „Преди всички“ 
Висшият съдебен съвет се събира за първи път след откриването на процедурата за избор на нов главен прокурор. На 
заседанието ще могат да се внасят предложения за следващ главен прокурор. 
Номинации могат да правят най-малко трима от членовете на прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието. 
Следващите дати, в които може да се внасят кандидатури, са понеделник и четвъртък идната седмица, съответно 22-ри и 
25-и юли, а последната възможност за номинации за поста главен прокурор ще е на 29-и юли. Изборът е насрочен за 24-
ти октомври. 
 
Actualno.com 
 
√ Докладът за националната сигурност казва, че бизнесът и гражданите нищо не знаят за киберсигурността  
Увеличава се честотата, обхватът и разнообразието на кибепрестъпленията в Република България. Това гласи специалният 
раздел за киберсигурността в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност, отразяващ 2018 година, който 
става много актуален след хакерската атака срещу НАП.  
Веднага на очи се набива заключението, че "добре развитата информационна и комуникационна инфраструктура на 
Република България я прави привлекателна за експлоатиране от мултинационални организирани киберпрестъпни групи". 
В мотивите на правителството за приемане на доклада т.е. и на това изречение обаче не бива засегнат аспектът дали 
организираната престъпност предпочита добре развити системи или по-малко развити, които биха били по-лесни за 
пробив.  
За сметка на това в доклада пише, че има "сравнително ниското ниво на информираност както на бизнеса, така и на 
гражданите" що се отнася до един от методите за киберпрестъпления – социалния инженеринг. Заради това ниско ниво 
на сигурност се повишавало "нивото на виктимизация"!  
Вторият посочен в доклада метод е "фишингът" (изпращане на лъжливи имейли с цел определен отговор и/или отваряне 
на прикачен файл, с което да бъдат откраднати пароли и лична информация). Друго впечатляващо заключение предвид 
пробива в НАП е и следното заключение: "Актуални остават киберпрестъпленията, свързани с нерегламентиран достъп и 
хакерски атаки към интернет сайтове на лица, държавни и частни организации ...".  
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Има и заключение за фалшивите новини – че те целят "упражняване на определен контрол и натиск върху обществото и 
неговите нагласи", като Facebook, Twitter и като цяло Интернет са посочени за канали, по които се разпространяват 
фалшиви новини. Разбира се, даден е и пример със срива на Търговския регистър отпреди година в стил ето това е рискът 
от увеличаването и усложняването на кибератаките в глобален мащаб.  
Как се пазим  
Първата посочена мярка е Законът за киберсигурността, който регламентирал какво да правят съответните институции, 
както и че сектор "Киберсигурност" в ГДБОП вече е отделен отдел. Изрично е посочено, че министърът на отбраната т.е. 
Красимир Каракачанов и началникът на отбраната организират изграждането, развиването и поддържането на 
способности за киберотбрана за защита на системите за управление на отбраната и въоръжените сили.  
През миналата година имало и „превенция и противодействие на деструктивни процеси в киберпространството“ с 
помощта на "активна координация с държавни и частни организации и съюзнически служби". "Предприети са мерки за 
възстановяване на компютърно-информационни системи на държавни ведомства след кибератаки", пише още в доклада. 
А крайното заключение за киберсигурността е следното - необходимо е приоритетно да се развива експертен капацитет и 
да бъдат придобивани нови високотехнологични способности в тази област.  
Хибридни заплахи  
Що се отнася до заплахите от страна на чужди служби, езикът е много обран. Не се посочват конкретни източни на заплаха, 
а се констатира, че сме цел, защото сме членове на ЕС и НАТО. "Чуждите специални служби продължават активно да 
работят за реализация на собствени външнополитически доктрини и стратегически интереси, включително чрез опити за 
придобиване на чувствителна и класифицирана информация за процеси в социалната, политическата, икономическата, 
военната сфера у нас", се казва в доклада.  
 
√ Само РУ "Ангел Кънчев" от Източна Европа е в мрежата BeyondScale 
Русенският университет „Ангел Кънчев“ получи ново, заслужено признание за политиката си на предприемачески 
университет в България и Европа чрез включване като единствено висше училище от Източна Европа в Международен 
консорциум за насърчаване на предприемчивите университети.  
Тази университетска мрежа се нарича BeyondScale и ще се финансира по програма ЕРАЗЪМ+, съобщава кореспондентът на 
Actualno.com. Създаването на мрежата BeyondScale е резултат от активното взаимодействие на участващите партньорски 
организации с Европейската комисия по направлението HEInnovate – Иновации във висшето образование. Инициативата 
на Европейската комисия HEInnovate (Насърчаване на предприемаческите университети в Европа), възниква през 2014 г. с 
идеята, че университетите са в центъра на икономическото развитие и социално единство на Европа и света.  
За участие в мрежата BeyondScale са одобрени 12 водещи в предприемаческото обучение и академичния обмен 
институции от седем европейски държави: Австрия, Ирландия, Португалия, България, Холандия, Германия и Испания. 
Целта на проектния консорциум BeyondScale е в периода 2019 - 2023 да създаде мрежа от висши училища и национални 
институции, които прилагат подхода HEInnovate. Предвидено е да се разработят добри практики, които да се представят 
пред национални и местни институции.   
През 2018 г. РУ „А. Кънчев“ бе организатор и домакин на международната конференция „HEInnovate – Институционална 
промяна във висшето образование“, на която бе представено осмото измерение на предприемаческата активност - 
Дигитална трансформация. Форумът се проведе като част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. 
По-рано през 2014 г. Русенският университет е сред 5-те български висши училища, препоръчани от МОН на Европейската 
комисия и преминали успешен мониторинг на обучението по предприемачество и иновации. 
 
√ ЕК предлага нови инструменти за налагане на върховенството на правото 
Европейската комисия предложи нов набор от инструменти в опит да уреди по-добра защита на върховенството на правото 
в ЕС - тема, която става все по-болезнена за Съюза специално заради няколко примера в Източна Европа като Унгария, 
Полша, Румъния и в по-неглижирана степен - България.  
Предложение номер едно е ЕК да прави годишен преглед на състоянието на върховенството на правото, подобно на 
фискалния мониторинг, който прави Брюксел на всички държави-членки на ЕС - на бюджетните им дефицити и публичния 
дълг, пише Reuters.  
Освен това, ЕК предвижда провеждането на годишна конференция за върховенство на закона с представители на 
академичните среди и правозащитни организации, както и други идеи за поставяне на темата на по-видно място в дневния 
ред на ЕС.  
Официално предложенията трябва да бъдат публикувани на 17 юли, и да бъдат обсъдени от Европейския съвет на 18 юли. 
Припомняме, че една от основните грижи на ЕС по темата с върховенството на правото е Полша и поведението на партията 
"Право и справедливост", предвид т.нар. съдебна реформа там, поставяща съдебната власт под сериозния контрол на 
изпълнителната власт - с възможността правосъдният министър да прави директни назначения на висши позиции в 
съдебната система.  
Отделно налице са проблемите и с Виктор Орбан в Унгария, като и срещу двете държави върви процедурата по член 7 на 
Европейския договор, която може да доведе до отнемане на правото на глас на двете държави в Европейския съвет, за 
което обаче трябва пълно единодушие. 
 
√ Франция ще подкрепи Кьовеши за главен прокурор на ЕС 
Франция ще подкрепи румънския кандидат Лаура Кьовеши за поста главен прокурор на Европейския съюз, съобщава 
изданието Politico в европейската си редакция. „Френското правителство ще информира Съвета [в ЕС] в близко бъдеще за 
решението да подкрепи Лаура Кьовеши", заяви Дачиан Чолош, румънски евродепутат, който е лидер на групата на Макрон 
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в ЕП – „Обнови Европа“.„Надявам се, че това ще отвори пътя за решение в тази посока", заяви румънецът пред репортери 
в Страсбург.  
Френски служител, близък до Макрон, потвърди, че Париж планира да подкрепи Кьовеши, който в Румъния има репутация 
на борец срещу корупцията, предаде "Фокус". Досега Франция подкрепяше своя кандидат за поста Жан-Франсоа Бонер. В 
неотдавнашно интервю за изданието той увери, че няма намерение да се оттегли от надпреварата.  
Говорител на френската дипломатическа мисия в ЕС заяви: „Засега не мога да потвърдя нищо по отношение на Бонер". 
Кьовеши и Бонер бяха последните двама кандидати за новата Европейска прокуратура, която се създава за борба с 
измамите и други престъпления, засягащи бюджета на ЕС. Към момента Кьовеши имаше подкрепата на Европейския 
парламент, докато Бонер бе предпочитаният кандидат на Съвета на ЕС.  
Остава неясно дали Кьовеши ще получи поста дори и с подкрепата на Франция. Тя няма подкрепата на румънското 
правителство, а други страни също могат да се противопоставят на нейната кандидатура. 
 
В. Дума 
 
√ Нов хаос с тол системата, спряна е продажбата на месечни винетки за камиони 
За пореден гаф с тол системата алармираха от БСП. От вчера сутринта в държавата е преустановена продажбата на 
електронни месечни винетки. Продават се само дневни и седмични, заяви от трибуната на парламента зам.-председателят 
на ПГ на БСП Георги Свиленски.  
Транспортни фирми също са алармирали пред медиите, че няма месечни винетки за автомобилите над 3,5 тона, които 
влизат и в обхвата на тол системата. Превозвачите в момента стоят и се чудят какво да правят по българските пътища, каза 
Свиленски и поиска регионалният министър Петя Аврамова да отиде незабавно в парламента и да даде обяснение за хаоса 
с тол системата. 
 Какви мерки са предприети за решаването на проблема? Ще има ли месечни винетки, ще се плаща ли или ще се пътува 
безплатно, попита още Свиленски. 
От страна на единствения регистриран доставчик на тол услуги "Интелигентни трафик системи" все още не е обяснил каква 
е причината да се спре продажбата на месечни е-винетки за камиони. 
Едномесечните винетки за превозни средства над 3.5 тона са спрени от продажба в изпълнение на Закона за пътищата, 
който в момента е в процес на промяна и отлагане на въвеждането на тол таксите за камионите вместо на 16 август 2019 
г. от 1 март 2020 г. Това обясни министърът на регионалното развитие Петя Аврамова, която пристигна в пленарна зала по 
настояване на социалистите. От думите й стана ясно, че проблемът е възникнал заради все още действащи текстове на 
променяния закон, предвиждащ месец преди влизането на тол системата в сила, което все още е 16 август, да бъде спряна 
продажбата на месечни винетки. След като стана ясно, че има редица проблеми при внедряването на тол системата за 
събиране на пътните такси, а и самите те не е решено какви ще са, се стигна до сега разглежданите в Народното събрание 
поправки за отлагане на пътните такси за 1 март. Аврамова припомни, че тази промяна на закона ще бъде гледана по-
късно в сряда на второ четене в регионалната парламентарна комисия. 
 
В. Монитор 
 
√ Бюджетната комисия даде зелена светлина за F-16  
Бюджетна комисия в НС даде зелена светлина на сделката за придобиване от САЩ на осем изтребителя F-16 за родните 
ВВС. На заседанието й в сряда с 11 гласа "за" и 8 "против" бяха ратифицирани договорите за покупката на самолетите 
заедно с въоръжението към тях и обучението на пилотите и персонала по поддръжка и бе приета актуализацията на 
бюджета за 2019 година, заради непредвидените разходи в размер на около 2,1 млрд. лв. 
Преди самото заседание на комисията финансовият министър Владислав Горанов заяви, че еднократното увеличаване на 
дефицита тази година няма да повлияе на пътя на България към т.нар. чакалня на еврозоната. Той допълни, че целият 
допустим нов дълг в размер на 1 млрд. лв. ще бъде поет до края на годината. 
От своя страна зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов подчерта, че цените за машините от супермодерното 
поколение на най-масовия изтребител в света, носещо наименованието Block 70 са същите като тези, които се продават и 
на американската армия. Също така той успокои, че неустойките правителството на САЩ ги търси от доставчиците, защото 
има сключени договори с тях и така ние няма да загубим нищо. По думите му със самолетите, които трябва да пристигнат 
у нас до 2023 година, ако реализирането на проекта за модернизиране на ВВС срещне необходимата подкрепа и в 
пленарната зала на НС, България ще стане най-силната държава в региона по отношение на авиационните военни 
способности. По време на заседанието, от ДПС заявиха на свой ред, че ще подкрепят договорите и промяната в бюджета, 
но със забележка. Зам.-шефът на движението Йордан Цонев изрази мнение, че за такава техника в рамките на НАТО било 
излишно да се прави подобна сложна процедура, тъй като САЩ е най-големият партньор в Алианса. "Ние купуваме 
сигурност и една нова модификация на боен самолет", изтъкна Цонев. 
Румен Гечев от БСП пък изрази опасения, че има вариант САЩ да не достави самолетите навреме и постави въпроса какво 
би следвало от това, както и кой ще бъде държан отговорен. Според него не били водени никакви преговори за сделката, 
а България била приела всичко, което е предложено от американска страна. 
В същото време сделката за F-16 се разглежда и от комисията по отбрана. Очаквайте подробности. 
 
√ Хакерът ударил и МОН преди 2 години 
20-годишният компютърен специалист, арестуван във връзка с безпрецедентната кибератака срещу системите на 
Националната агенция за приходите, и преди е атакувал държавни институции, съобщава bTV. 
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Според тях през 2017 г., още като ученик, задържаният е пробил защитата на сайта на Министерството на образованието 
и науката. Случаят тогава придоби и медийна публичност, като даже от ведомството поканиха младежа да участва в 
процедурите по опазване и съхранение на информацията. 
Към момента хакерът на име Кристиян работи в столична фирма, която се занимава с тестване на безопасността на 
компютърни системи. Бил е задържан на работното си място. Няма криминално досие. 
„Всеки има личен избор, той сигурно се чувства победител, такива хора не трябва да бъдат героизирани“, заяви по-късно 
през деня финансовият министър Владислав Горанов по повод на ситуацията около задържания младеж за хакерската 
атака. "Аз ако бях на негово място и бях видял такъв пропуск, бих уведомил", каза още Горанов. По думите му слабостите 
в системата са свързани с една от системите, която функционирала от 2012 г. в НАП. 
В същото време продължава изясняването на подробности около атаката срещу НАП, включително дали зад нея стои цял 
екип от хакери и дали им е помогнал вътрешен човек. 
Eто пълният текст на съобщение на прокуратурата: 
Софийска градска прокуратура ръководи разследването по досъдебно производство за извършено компютърно 
престъпление във връзка с копирана и разпространена в публичното пространство информация за български граждани и 
търговски дружества от масивите на НАП. 
Досъдебно производство е започнало с първото действие по разследването – разпит на свидетел, извършен при условията 
на неотложност и като единствена възможност за събиране и запазване на  доказателства от разследващ полицай при 
ГДБОП. 
Разследването е стартирало след извършени спешни оперативно издирвателни мероприятия от служители на отдел 
„Киберпрестъпност“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР. В хода на тези действия и със 
съдействието на „Информационно обслужване“ АД е установено, че файлът, който е изпратен до медиите и съществува в 
интернет пространството съдържа данни за над 5 000 000 български и чужди граждани и търговски дружества, в това число 
три имена, ЕГН  на български граждани, имена и ЕИК на търговци, данъчна и осигурителна информация по подадени 
годишни декларации получени в НАП от други институции в България по международния обмен на информация в 
информационната система VAT REFUND, ползвана от НАП, съхранявана в сървър на НАП и др. Установено е, че в един от 
файловете са налични данни, идентифициращи  наименованието на конкретна компютърна конфигурация, уникално 
потребителско име, дата, час и софтуерно приложение, послужило за прочитането на файла. В резултат на оперативно - 
издирвателни мероприятия и компютърно – разузнавателни действия е установено, че потребителското име се ползва от 
К. Б. – на 20 години от гр. Пловдив. 
На 16.07.2019 г. служители на ГДБОП се установили, че К.Б. се намира на работа в офис на фирма в гр. София, където е 
задържан за срок от 24 часа по ЗМВР. Същият е експерт по киберсигурност и се занимава с тестове и одит на 
информационни системи.  
Действията на К.Б. нямат връзка с дейността на фирмата, в която работи. 
При условията на неотложност под ръководството на СГП са извършени претърсвания и изземвания в офиса на фирмата, 
където е открит К. Б., както и в дома му в гр. София и в гр. Пловдив. При тези действия са иззети компютърни 
конфигурации,хард дискове, флаш памети и 2 бр. мобилни телефони. Назначени са технически и компютърни експертизи, 
разпитват се свидетели. 
Събраните до момента доказателства са оценени от СГП като достатъчни, за да обосноват привличането на К. Б. към 
наказателна отговорност за престъпление по чл. 319 б, ал.5, т.2, вр. с ал.1 от Наказателния кодекс. 
Днес, 17.07.2019 г., К. Б. е обвинен в това, че от неустановена дата до 15.07.2019 г. в гр. София неправомерно копирал 
компютърни данни от сървър на НАП, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено срещу 
информационна система, която е част от критичната инфраструктура, за което се предвижда наказание лишаване от 
свобода от пет до осем години и глоба до десет хиляди лева. 
Софийска градска прокуратура е разпоредила задържането на К. Б. за срок до 72 часа. 
 
√ Шефът на военното разузнаване освобождава поста 
Шефът на служба "Военна информация" ген. Пламен Ангелов се оттегля от поста. Това съобщи вицепремиерът и военен 
министър Красимир Каракачанов след заседанието на ресорната комисия в НС в сряда. 
По думите му Ангелов, който е разследван за теч на класифицирана информация е подал рапорт и е решил да напусне "в 
интерес на службата". „Когато за една служба започва да се пише много, а нейният директор със снимки по медиите, това 
не е добре“, каза Каракачанов. След като бъде издаден указа от президента Румен Радев обаче, Ангелов ще бъде 
привлечен на щат в МО като част от екипа на министъра.  
Междувременно стана ясно, че депутати от ГЕРБ и ОП са внесли поправки в Закона за службата, според които шеф може 
да бъде и цивилно лице. В тази връзка Каракачанов обясни, че министърът предлага директора на службата, но това става 
след съгласуване с президента и ако е одобрен от МС.  
„Каквито и варианти да бъдат измислени, те трябва да се съгласуват“, каза Каракачанов. Той увери в допълнение, че към 
момента няма предложения за наследник на Ангелов.  
По отношение на това дали казусът има връзка с опит структурата да бъде разклатена или присъединена към друга служба 
пък Каракачанов отсече, че не се готви никакво сливане с друга разузнавателна служба. Той припомни, че през 2015 година 
е имало такава идея, но сега тя не стояла на дневен ред и подчерта, че не я намира за разумна и полезна.  
Относно внесените поправки, предвиждащи освен генерал, и цивилен да може да оглави службата, Каракачанов заяви, че 
така „влизаме в няколко хипотези“. Той припомни случая с предишния директор, който навършил годините за пределна 
възраст и на по-малко от две години от мандата си, се пенсионирал. Така поправките давали възможност, ако съответният 
генерал навършва години за пенсия, да може да продължи мандата си като цивилен служител. Само че изискванията на 
закона били да има минимум 10 години опит в структурите на сигурността.  
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МО шефът призна, че това на практика дава възможност и човек от ДАНС да ръководи службата, но отбеляза, че към 
момента няма такова предложение за представител на друга разузнавателна служба. 
 
√ Консорциум "Соф Кънект" взима летище София на концесия 
Концесионер на столичното летище ще бъде консорциум "Соф Кънект" с водещ партньор летището в Мюнхен. Това обяви 
транспортният министър Росен Желязков с изявление пред журналисти. 
Консорциумът е спечелил процедурата с обща оценка 86.12 точки. Летище Мюнхен с фонда Meridiam предложи третата 
по големина ставка чрез консорциума "Соф Кънект". Тя включва годишно концесионно възнаграждение от 24,542 млн. лв 
и 608 млн. евро капиталови инвестиции, като се разграничават четири фази на техническо развитие на Летище София.  
По време на фаза 2 консорциумът предвижда изграждане на Терминал 3 и увеличаване на броя на пътниците до 12,3 млн. 
души. Обединението ще използва като финансов консултант кредитора УниКредит, стана ясно от офертата на кандидата 
при отварянето на офертите. 
Подгласник е "Еърпортс Де Пари" в консорциум с "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг" с 80.31 точки. Трети е  "Фрапорт България" 
с 80.18 точки. Консорицум "Витоша", в който влиза британското Manchester Airport Group е четвърти в процедурата с 
резултат 78.42 точки. Консорциум "ССБ София Еърпорт ДжейВи" с участието на "Копенхаген еърпортс" е класиран накрая с 
66.15 точки. 
„Всеки от тях (бел.р. петимата участници) е със значителен опит и необходимата професионална репутация", коментира 
Желязков. „В продължение на 90 дни комисията за разглеждане и оценка на офертите разгледа и обсъди офертите на 
участниците. Бяха изискани допълнителни разяснения в процеса и петимата участници дадоха уточнения във връзка със 
зададените въпроси“, допълни той. 
Желязков припомни, че процедурата за летище София е започнала с решение на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщения от 2 юли 2018 година. В хода на процедурата са зададени 3 300 въпроса, на 
които са дадени съответните и като брой и като качество отговори, допълни министърът. „В процедурата от началото до 
края сме подпомагани както като подготовка, така и като компетенции от Световна банка със сътрудничеството на 
Европейска банка за възстановяване и развитие", каза още Желязков. 
 
√ Стара Загора изкупува 83 дка за улици в индустриална зона 
320 000 лв. ще инвестира община Стара Загора в изкупуването на малко над 83 дка земи, за да създаде улици в оформилата 
се на мястото на някогашния индустриален гигант „Агробиохим“ зона, съобщи кметът Живко Тодоров. 
Терените в момента са собственост на частните „Гото 2000“ ООД и „Финанс груп 1“ ООД, които са ги придобили след 
продажба от съдия – изпълнител на имоти на бивш приватизатор на някогашния химически завод край Града на липите. 
През последните петнадесетина години, след фалита на „Агробиохим“, на мястото му са се появили множество 
предприятия, които обаче не могат да развиват пълноценно дейност заради невъзможост да комуникират с околния свят. 
Собственикът на някогашните улици, водоснабдителна и елзахранваща мрежа е искал наем от ползвателите и по този 
начин е създавал купища пречки за работата им. Едва напоследък новите собственици са проявили готовност да се 
разделят с терените като са предложили да ги продадат на цената, за която са ги закупили преди време, напомни 
градоначалникът. 
До сделката се стигна, след като  на 19 май лично премиерът Бойко Борисов на място се запозна с проблема и обеща 
държавата да помогне с финансов ресурс. На свое заседание от 22 май МС реши да предостави 300 000 лв на община Стара 
Загора, за да бъде ускорен процесът за изграждането на инфраструктурата върху площ от над 3 200 дка, където в момента 
действат над 80 частни компании. Около 1 200 дка са свободни, към тяхното усвояване има интерес от няколко големи 
чужди фирми. Очаква се решението за сделката да бъде гласувано на предстоящото заседание на местния парламент, 
което е насрочено за 25 юли. 
 
Cross.bg 
 
√ Ще бъде ли намалено ДДС върху лекарствата? 
Депутатите от Комисията по здравеопазване обсъждат дали да се намали Данък добавена стойност върху някои основни 
храни и лекарствата. 
Предложението е на БСП, а решението изглежда предизвестено. Още преди месец идеята на опозицията беше отхвърлена 
на Тристранния съвет между държавата, бизнеса и синдикатите. 
От БСП предлагат данъкът върху лекарствата да е 9%, а върху брашно, изделия от брашно, месо мляко и яйца да е 5%. Така 
според социалистите ще се насърчи българското земеделие. 
Според държавата и бизнеса обаче не може да се правят данъчни промени преди членството ни в Еврозоната. Освен това 
с по-ниски данъци били възможни и повече измами. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 юли 
София. 

- От 09.00 часа Народното събрание ще проведе заседание. 
- От 09.30 часа в Централния военен клуб вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще 

се срещне с посланиците и постоянните представители на България зад граница на 18 и 19 юли 2019 г. в рамките 
на традиционната посланическа конференция. В 10.00 часа изказване е поканен да направи министър-
председателят Бойко Борисов. Президентът Румен Радев ще се срещне с посланиците в 16.00. 
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- От 11.00 часа в Борисовата градина ще се проведе тържествено събитие по случай 182-та годишнина от 
рождението на Васил Левски. На събитието ще участва вицепрезидентът Илияна Йотова. Слово ще произнесе доц. 
д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на София. 

- От 11.30 часа във фоайето пред северния вход на Народното събрание министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов ще представи макет на паметник на 9-а пехотна Плевенска дивизия. 

- От 10.30 часа в БТА Управителните съвети на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, 
Българска асоциация на туристическите агенции и Сдружение Туризъм организират публична проява „След 
туристите, ще си тръгнат ли от България и туристическите фирми? За абсурдите на Наредба Н-18" . 

- От 11.00 часа в сградата на Областна администрация - Софийска област (гр. София, бул. „Витоша" № 6) заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в стратегическа 
консултация във връзка с изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата 
европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021- 2027 г. с представителите на 
общините от Югозападен район. 

- От 11.00 часа в резиденцията на Кралство Мароко на ул. „21 век" 56 ще се проведе пресконференция във връзка с 
предстоящия национален празник на Кралство Мароко (Празникът на трона) и учредяването на Мароканско-
българската търговско-промишлена палата. 

- От 12.00 часа пред централния вход на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ще се проведе церемония по официалното 
даряване на линейка от Велик Приорат България на Суверенен Орден на Св. Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта, 
на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов". 

- От 16.00 часа в БТА (Българска телеграфна агенция) на бул. „Цариградско шосе" 49 ПП АБВ организира дискусионна 
среща на тема „Превъоръжаването на българските военновъздушни сили - без алтернатива". 

- От 13.00 часа в Кино „Кабана" (лятна сцена в парка пред НДК, вход от бул. „Фритьоф Нансен") кметът на София 
Йорданка Фандъкова ще представи лятната културна програма на Столична община и специалното книжно 
издание с инициативи, което ще се разпространява безплатно в София. 

*** 
Асеновград. 

- В 09.30 часа пред барелефа на Васил Левски ще се състои тържествен митинг-поклонение за отбелязване на 182-
та годишнина от рождението на Апостола. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа на площад „Васил Левски" ще бъдат положени цветя пред бюст-паметника на Дякона. 
- От 10.30 часа в сградата на Областната управа, ет.1, Конферентна зала ще се проведе пресконференция на тема 

"Заплашва ли човешки животи сивата икономика в България?". 
*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа с полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Морската градина ще бъдат 
отбелязани 182 години от рождението на Апостола на свободата. 

- От 18.00 часа при възпоменателни паметник на летище „Сарафово" ще се състои церемония в памет на 
терористичния атентат преди седем години на летището. 

*** 
Варна. 

- От 9.00 ч. пред паметника на Апостола в Морската градина ще се проведе честване по случай 182-та годишнина от 
рождението на Васил Левски. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в Ритуалната зала на Община Велико Търново министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова ще участва в дискусия на тема „Образцова община". 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще се запознае с хода на ремонтните дейности на сградата 
на Драматичния театър и на Централната пешеходна зона във Видин. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа пред паметника на Дякона, на площад „Левски", с тематична програма ще бъде отбелязана 182-та 
годишнина от рождението на Апостола на свободата - Васил Левски. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа пред Паметника на Васил Левски ще се проведе общоградско поклонение и полагане на цветя по 
повод 182 години от неговото рождение. 

*** 
Дупница. 

- От 10.00 часа пред паметника на Васил Левски ще бъде отбелязана годишнината от рождението му. 
*** 
Кюстендил. 
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- От 11.00 часа пред бюст-паметника на Васил Левски ще бъдат тържествено отбелязани 182 години от рождението 
на Апостола на свободата. 

*** 
Ловеч. 

- От 14.00 часа окръжният съд ще гледа мярката за неотклонение на обвиняемата за взимане на подкуп за издаване 
на ТЕЛК решения. 

*** 
Каварна. 

- От 11.00 часа с поклонение пред бюст-паметника на Васил Левски в градския парк на Каварна и полагане на венци 
и цветя ще бъдат отбелязани 182 години от рождението на Апостола. 

*** 
Карлово. 

- От 09.00 часа с тържествена света литургия в храм "Св. Николай" ще започне XXVIII Народен събор, посветен на 
182 години от рождението на Васил Левски и празник на град Карлово. От 10.00 часа ще се състои поднасяне на 
цветя на гроба на Гина Кунчева. От 10.15 часа ще се състои Литийно шествие от храм "Св. Николай" - ул. "Ал. 
Стамболийски" - ул. "Ген. Гурко" - пл. "20-ти юли". От 10.30 часа ще се състои Тържествен ритуал по издигане на 
знамената на Република България и град Карлово, молебен за благоденствието на града и жителите му и 
посрещане на националния туристически поход "По стъпките на Левски". От 11.30 часа в НМ "Васил Левски" ще се 
състои връчване наградите на фондация "Васил Левски" и комитет "Васил Левски" - Карлово, литературен салон. 
От 17.00 часа на Площад "20 -ти юли" ще се проведе концерт на художествените състави от структурите на СОСЗР. 
От 19.30 часа в НМ "Васил Левски" ще се състои 25 години национален поход "по стъпките на Левски". От 20.20 
часа в НМ "Васил Левски" ще се състои изнасяне на знамето на карловския революционен комитет. В 21.00 часа 
на площад "Васил Левски" програмата ще завърши с Тържествен митинг - заря. 

- От 21.00 часа на пл. „Васил Левски" в града държавният глава Румен Радев ще участва в тържествената програма 
за отбелязване на 182 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. 

*** 
Кърджали. 

- От 11.30 часа пред паметника на Васил Левски ще се състои тържествено честване на 182-та годишнина от 
рождението му. 

*** 
Монтана. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на ОДМВР-Монатна директора на ОДМВР Монтана старши комисар Пламен 
Томов ще проведе месечен брифинт за извършената дейност през месец юни 2019 г. 

*** 
Плевен. 

- В 11.00 часа председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев и общински съветници ще поднесат цветя 
пред паметника на Апостола на свободата по повод 182-ата годишнина от рождението му. 

- В 15.00 часа в Областна администрация ще се проведе заседание на областната епизоотична комисия. 
*** 
Пловдив. 

- В 10.00 часа пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика ще се състои тържествено 
отбелязване на 182-та годишнина от рождението на Апостола на Свободата. 

- От 18.30 часа с поклонение пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика и полагане на 
венци и цветя в Пловдив ще бъде почетена 182-та годишнина от рождението на Апостола на Свободата. 

*** 
Поморие. 

- От 11.00 часа пред паметника на Апостола с ритуал по поднасяне на венци и цветя ще бъдат отбелязани 182 години 
от рождението на Васил Левски. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа пред Паметника на Васил Левски ще се състои тържествен общоградски ритуал с поднасяне на венци 
и цветя. 

*** 
Търговище. 

- От 09.00 часа пред барелефа на Апостола на площад „Независимост ще се състои ритуал за поднасяне на венци и 
цветя в знак на признателност към делото на Левски. Ученици от II СУ „Проф. Никола Маринов" ще изнесат 
художествената композиция „Левски в нас. 

*** 
Трън. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Община Трън ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа цветя пред паметника на Васил Левски (в двора на СУ "Васил Левски") ще се състои ритуал по 
полагане на венци и цветя. 

*** 
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Шумен. 
- От 09.00 часа в храм „Свето Възнесение Господне", където ще бъде отслужена панихида за загиналите и молебен 

за здраве и благоденствие, по повод 141 години от освобождението на Шумен и 182 години от рождението на 
Васил Левски. 

- От 10.00 часа в зала 2 на областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. 
- От 10.00 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметници и паметни плочи, свързани с освобождението 

на Шумен - пред паметника на капитан Колесников, паметника на генерал Мадатов и паметника на погребаните 
руски воини. 

- От 11.30 часа пред паметника на Васил Левски започва ритуалът по полагане на венци и цветя по повод 
годишнината от рождението на Апостола. 

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

- Лични данни. Как се пазят личните данни в България - председателят на Комисията Венцислав Караджов; 
- Сделката за изтребителите - какви ще бъдат новите самолети? Гост: ген. Константин Попов; 
- Африканската чума - какви са мерките и какво трябва да знаем за месото за консумация; 
- Български успех. Ая Митева донесе исторически успех за българския конен спорт. Коя е Ая и как се готви за 

състезания; 
- В Деня на рождението на Левски. На живо от Карлово - непоказвани документи, свързани с Апостола. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще подкрепят ли депутатите сделката за F-16 - дебат в студиото; 
- Кога ще бъде направена животоспасяващата операция на малкия Александър? 
- Ексклузивно: В студиото на "Тази сутрин"- работодателите на Кристиян Бойков, обвинен за източване на данни от 

НАП; 
- Какво означава да си етичен хакер? 
- Кои летни вируси ще ни атакуват този сезон - разговор с лекари-специалисти. 


