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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Банкерь 
 
√ За 4-дневна работна седмица само можем да си мечтаем 
Малка част от българския бизнес обяви, че може би ще се реши да експериментира с въвеждане на 4-дневна работна 
седмица. Въпреки че световният опит показа провал на модела преди десет години, днес технологиите го правят все по-
възможен. Сред първите в страната, които въведоха четиридневна работна седмица е консултантска фирма, която има 
офиси в Русе и Бургас. В офисите на фирмата работят общо 8 служители, а мениджмънтът на фирмата очаква 
нововъведението да намали стреса и да оптимизира работата.  
Повечето представители на големи компании у нас не са склонни да експериментират. Според големите работодателски 
организации масовото преминаване на българските фирми и институции към 4-дневна работна седмица е невъзможно 
поне в следващите 10 години заради липсата на достатъчно работна ръка. Председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев смята, че моделът е напълно неприложим в индустрията, където на много 
места се работи 7 дни в седмицата по 24 часа на 4-сменен график. В общия случай, ако се мине на 4-дневна работна 
седмица, това означава 20% по-ниска производителност, съответно с 20% по-малки доходи. Би имало проблем и в 
администрацията, здравеопазването и съдебната система, защото тази работна схема ще означава назначаването на 
допълнителни хора, по-големи разходи за заплати и вдигане на данъците.  
Българската стопанска камара обаче подкрепи инициативата и обясни, че няма законови пречки пред бизнеса да въведе 
по-масово кратката работна седмица. Според експерти от институцията не се налага намаляване на заплата, ако се запазват 
резултатите.  "Работите по-малко време, но може да носите същата добавена стойност за Вашия работодател и, 
респективно, това да не повлияе като намаляване на Вашето трудово възнаграждение", обясни Димитър Бранков от БСК.  
Представителите на синдикатите са скептични, колкото и бизнесът. Според тях идеята е добра вероятно за други страни, 
но у нас моделът би бил трудно приложим. Причината е, че страната се обезлюдява, работодателите правят всякакви 
опити, за да внесат работници от трети държави, но не и да върнат българите от чужбина.  
Работната седмица в България е втора по дължина сред страните от Европейския съюз, показват данни на Евростат от 2018 
година. Българите работят около 40 часа и 8 минути и се нареждат едно място след 42-часовата работна седмица в Гърция. 
За сравнение средната работна седмица в ЕС е с продължителност около 37 часа. Редица проучвания погазват, че 
съкращаването на работната седмица намалява стреса сред служителите и увеличава тяхната продуктивност. Надеждата 
е, че преминаването на 4-дневна работна седмица ще става все по-възможно с развитието на технологиите и 
роботизацията на предприятията. Това обаче изисква сериозни инвестиции, за които бизнесът у нас трябва да има 
възможност. Другото задължително условие е да има информация за ползите от избора си. Бившият социален министър 
Иван Нейков каза наскоро в телевизионно интервю, че законодателството у нас дава възможност за 14 начина на работа, 
но те не са познати и именно липсата на информираност, а това прави идеята за 4-дневна работна седмица да изглежда 
толкова революционна. 
Преди време мексиканският милиардер Карлос Слим въведе в една от компаниите си 3-дневна работна седмица. Това 
обаче стана с 11-часов работен ден и при положение че служителят се пенсионира на 75 години. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ "Къде сме ние": Очакванията на българите за икономическото развитие 
Очакванията на българите за икономическото развитие на страната традиционно са по-песимистични на фона на света. Но 
в последните години у нас връх вземат неутралните очаквания, за сметка на песимизма. По последни данни средно 15% 
от сънародниците ни очакват икономически подем, 30 на сто - по-скоро икономически трудности, а цели 40% не очакват 
каквато и да е промяна. Останалите се колебаят. 
Песимизмът не е типичен само за нас. Той е обзел и съседите ни. Дълго време Гърция беше сред водещите страни по 
негативизъм в икономически план, наред с Румъния и Турция. 
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Изследването на „Галъп интернешънъл", което се провежда ежегодно сред около 60 държави, показва, че през последните 
години икономическият оптимизъм по света по-скоро намалява. Най-големият пик на песимизма е бил по време на 
световната криза преди десетилетие. След това светът минава в другата крайност - наблюдава се ръст на оптимизма, който 
дори надминава 40%. 
Но напоследък песимизмът и оптимизмът по света са изравнили сили - по 30%. Над тях надделяват неутралните очаквания. 
Най-сериозно се притесняват за просперитета си европейците. Сред най-големите икономически песимисти традиционно 
са страни като Италия, Гърция и Обединеното кралство. Икономически подем пък очакват жителите на страни като 
Нигерия, Виетнам, Индонезия и Индия. 
Казано накратко, Западът се бои за просперитета си, а югът и изтокът очакват подем. 
 
√ Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на водещи китайски компании 
Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на водещи китайски компании, участващи в изпълнението на 
международни стратегически проекти в рамките на инициативата "Един пояс, един път".  
Инициативата е на Китай и е свързана с инфраструктурни проекти в над 80 държави в Азия, Европа и Африка. 
 
√ Фермерските базари настояват за държавна подкрепа  
Организатори на ежеседмичните фермерски базари, които се провеждат в големите градове, се оплакват от липсата на 
държавна подкрепа спрямо малките и средни производители. Фермерите организират своите събития без подкрепата на 
земеделското министерство, въпреки приетата от Европейската комисия подмярка „16:4", която е и приоритет на 
ведомството. 
На ежеседмичния петъчен фермерски базар в Пловдив десетки производители предлагат своята продукция. 
Кунка Петкова: Потребителят все повече започва да осъзнава, че трябва да знае какво слага в чинията си, на масата си, с 
какво се храни. 
Въпреки нарастващия интерес към този тип базари, производителите твърдят, че не са подпомагани ефективно от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Така те разчитат основно на себе си. 
Иван Гунчев: Мярка 16:4 не е отворена към момента. Имаше за идея да подкрепи хоризонталното и вертикално развитие 
на обществото, в което живеем. Министерството не подхожда сериозно към този проблем. И проблемът си остава наш - 
на малките и семейни фермери преработватели. 
Разговори между фермерите и земеделското ведомство дали мярката скоро ще бъде отворена, все още няма. 
Въпреки проблема, организаторите уверяват, че базарите ще продължат. 
 
√ Производители от цялата страна се събраха на фермерски пазар в столицата 
Над 70 земеделски производители и занаятчии от цялата страната се събраха на фермерски пазар в столицата, предаде 
репортер на БГНЕС. Въпреки горещото време в неделния ден, те подредиха щандовете си на ул. „Оборище“, зад храм-
паметника „Св. Александър Невски“, за да покажат на софиянци и гостите на града кулинарни традиции и разнообразие от 
всички краища на България. 
Плодове и зеленчуци, сирене и кашкавал, хляб, месо, колбаси, натурален сладолед, ядки, подправки, мед, изделия от 
дърво и кожа – това е само една малка част от предлаганото разнообразие. Посетителите могат да опитат и закупят цяло 
изобилие от пресни и консервирани храни. 
Заради забраната за търговия на свинско месо на фермерски пазари, наложена след разпространението на Африканската 
чума по свинете у нас, участниците са по-малко от обикновено, разказа координаторът на събитието Милена Станчева. „Но 
пък имаме пилешко и другите позволени месни продукти. Пазарът наистина е много богат и се струва да се посети и 
разгледа, както и човек да си купи истинска чиста фермерска храна“, споделя тя. 
На пазара участват и регистрирани биоземеделци и екопроизводители. 
„Продуктите са отгледани с щадящи процедури. Без химия. Направено е всичко възможно да се запази здравето на хората, 
които пазаруват при нас, защото това е много важно. Нека подкрепим малките производители, които много се стараят, но 
имат и много трудности“, призовава Милена Станчева. 
Всички продукти на пазара се предлагат директно от своите производители, които гарантират за техният вкус и качеството 
ѝ. 
 
√ Нова система подобрява безопасността на корабоплаването по Дунав  
Безопасността на корабоплаването по Дунав ще бъде подобрена с внедряването на нова система за проверки и 
регистрация на плавателните съдове. Разработката е дело на морските администрации на България и Румъния, като идеята 
е да обхване всички водни пътища в Европа. 
Над 20 кораба, половината от които круизни, са били проверени след въвеждането на новата информационна система. 
Това са плавателни съдове, предварително определени като рискови. 
Петър Киров, главен секретар на ИА „Морска администрация": Не можем да си позволим кораби, които не отговорят на 
стандартите за безопасност и сигурност, да участват на този пазар, защото те са заплаха за хората, за околната среда и на 
практика осъществяват и нелоялна конкуренция на пазара. 
До момента проверките са установили само дребни нарушения, които своевременно са отстранени. През последната 
година пристанище Русе е регистрирало близо 9000 посещения на различни видове кораби, за които тепърва се събира 
информация. 
Кап. Иван Жеков, дирекция „Речен надзор - Русе": „Изготвени са чеклисти и се проверява от корабните документи, 
документи на екипажа, до техническото състояние, оборудването на мостика, в машинното отделение, спасителното 
оборудване. 
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Вече се водят преговори с други държави за разширяване на системата, така че тя да включва информация за всички 
кораби по речните пътища в Европа. 
 
√ Използват дронове в борбата с горски пожари в Хасковско 
За пожари следят и камери, монтирани на кула на изхода на града Хасково, които предават картина в реално време. 
3 дрона ще помагат на хасковските пожарникари в борбата със стихиите. Те развиват скорост до 130 км/ч., като предават 
видео до 5 километра. С тях ще може по-бързо да се определи площта и мащабът на бедствието. 
Инспектор Веселин Бекяров, РСПБЗН-Хасково: След пристигането на специализирана система за въздушно наблюдение, 
веднага щом вдигнем дроновете, ще можем да видим дали от другия край на пожара, който може да е дори след 1-2 км, 
дали там не гори някоя вила, така че по-целесъобразно да използваме хората си. 
Камери също ще следят за евентуално бедствие. Те са монтирани на висока 28-метрова кула, разположена на изхода на 
Хасково. Обхващат радиус до 20 км и предават картина в реално време в центъра за видеонаблюдение в сградата на 
общината. При пожар системата изпраща автоматичен имейл. 
Валентин Спенджаров, експерт в община Хасково: Тя изпраща информация затова дали има промени, температурни, 
резки в дадена площ, тъй като има термовизионна камера и камера за наблюдения, която да установи дали наистина 
сигналът е достоверен. 
Огнеборците обаче още не могат да забравят лятото на 2016 г., когато стихията погълна над 30 000 декара в Хасковско. 
Главно заради разчистване на сухи треви и палене на стърнища. 
Инспектор Веселин Бекяров, РСПБЗН-Хасково: По нашите норми са от 200 до 2000 лева е глобата за палене на открит огън, 
така че ще бъдем безкомпромисни, ако констатираме, че някой е запалил открит огън, дори това да не предизвикало 
пожар. 
От Държавното горско стопанство съобщиха, че са изпълнили всички предписани превантивни мерки, а служителите им 
дежурят по график. От началото на годината са регистрирани 5 пожара, обхванали 128 декара гори. 
 
√ Продажбата на електронни винетки ще бъде временно затруднена  
От 17:00 до 23:00 часа продажбата на електронни винетки ще бъде затруднена поради планирани софтуерни актуализации. 
Това съобщават от от Агенция "Пътна инфраструктура". 
Възможно е да възникнат частични забавяния и прекъсвания, които биха могли да затруднят продажбите на електронни 
винетки. За да избегнат проблемите се препоръчва водачите внимателно да планират пътуването си и да купят 
електронната си винетка своевременно. Актуализацията е заради въвеждането в експлоатация на ТОЛ- системата. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Бележки по новата концепция на МРРБ 
В периферията отново остават дискусията за фискалната децентрализация и реформиране на административно 
териториалните единици, посочи Явор Алексиев 
През този месец Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проведе серия от стратегически 
консултации във връзка с подготовката на новата политика за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г. със средства 
от Европейския съюз. Концепцията взема предвид някои от основните проблеми на досегашния механизъм на 
финансиране на регионалното развитие, пише в анализа на Явор Алексиев от Института за пазарна икономика. 
Механичното наливане на пари в регионите в преследване на шаблонни, често припознати, вместо реални, приоритети 
(например стадиони в селата) не води до така желаното социално-икономическо сближаване. 
Социално-икономическите общности се развиват в територии, които често нямат нищо общо с административното 
деление, както ИПИ ясно демонстрира в „Икономическите центрове на България“. Това касае не само клъстери от общини 
(напр. Пловдив, Марица, Родопи, Раковски, Куклен и Съединение), но и цели области (Перник и София), а понякога и 
територии от съседни райони за планиране (община Бяла и община Несебър имат общ плаж, въпреки че са не само в 
отделни области, но и в отделни райони). 
Както от гледна точка на инвеститорите, така и от гледна точка на гражданите реалните общности „преливат“ през 
административните граници. Самото дефиниране на тези общности се определя от наличието на споделени проблеми и 
обвързан от общи действие потенциал за по-високо качество на живот и конкурентоспособност на бизнеса. 
По-голямата част от общините са твърде немощни (във всеки смисъл на думата), за да бъдат „отделна единица“ от гледна 
точка на въздействие върху факторите за инвестиции и икономическо развитие (за възможностите на малките общини виж 
например тук). 
Често дори големи общини, включващи големи областни центрове, самостоятелно не обхващат достатъчно работна сила, 
както и образователна, социална и физическа инфраструктура, за да могат самостоятелно да развият дългосрочния си 
потенциал. Не е случайно, че при избор на локация за нов бизнес инвеститорите почти винаги разглеждат по-широк 
териториален и демографски регион. 
В основата на предложената концепция стои засилената роля на Регионалните съвети за развитие (РСР), които трябва да 
имат капацитета да оценяват и одобряват интегрирани проекти, включващи бенефициенти от различни общини и дори 
области. 
Все още липсват решения по редица важни детайли, които ще са ключови за успеха на такъв подход. Това е и основният 
смисъл от провеждането на серията от консултации, поради което използваме участието си в една от тях като повод да 
насочим вниманието на управляващите към някои от основните въпроси, които тепърва ще търсят своя отговор. 
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Възприемането на регионалния подход към оценка и финансиране на проектите (посредством РСР) залага необходимостта 
от нов подход и в стратегическото планиране на ниво община. Сегашният (в голяма степен изначално лишен от смисъл) 
формат „всеки за себе си“ трябва да остане в миналото. 
Необходимо е предварителното изграждане на механизъм за идентифициране на общи проблеми и формулиране на общи 
цели, който поне да очертае границите на потенциала за последващо сътрудничество не само между общините, но и 
включване на местния бизнес, неправителствения сектор, образователните, здравните и други релевантни институции в 
процеса. 
За да не се превърне процесът на оценка и одобрение на проекти във формалност, РСР имат нужда от значителен (най-
вероятно постоянен) аналитичен ресурс и изцяло нов модел на организация на работата. В противен случай съществува 
опасността не само да не бъдат постигнати целите на новия подход, но и да бъдат задълбочени някои от вече 
съществуващите дефицити по отношение на приоритизирането, управлението и мониторинга на проекти. 
Важен въпрос, който, изглежда, не е бил обсъждан задълбочено до този момент, е начинът, по който ще се определя делът 
от съфинансирането, който ще трябва да предостави всяка една община, участваща в даден интегриран проект. 
Например: въпреки че 90% от изпълнението на даден проект може да е на територията на една единствена община, той 
може да носи по-значими ползи за съседните общини. Ето защо при определяне на размера на съфинансирането ще 
трябва да се отчитат потенциалните ефекти върху отделните общини, а не географското разпределение на извършените 
дейностите и направените разходи по даден проект. Отново, това налага коренно различен подход в проектното 
планиране, за разработването на механизъм за оценка и съответствие на дългосрочните ползи и приноса. 
Предизвикателство е възможното противоречие между политическите стимули местните власти да „максимизират“ 
проекти, които се реализират само в границите на общината, за сметка на развитие на споделен потенциал в по-голяма 
територия, но вероятно при „жертване“ на част от средствата, които да отидат в съседни общини. 
Въпреки че всяка законодателна инициатива в посока подобряване на ефективността от изразходването на европейските 
средства е добре дошла, консултациите на МРРБ не създават усещането на яснота по тези и други въпроси. 
В периферията отново остават дискусията за фискалната децентрализация и реформиране на административно 
териториалните единици. 
Голяма част от българските общини не разполагат с необходимия административен капацитет, за да инициират такъв тип 
интегрирани проекти, а дори и участието им в по-широки инициативи изглежда под въпрос, предвид ограничените им 
собствени ресурси. 
Подход „отдолу-нагоре“ не е лишен от смисъл, но ползите от него могат да се разгърнат много по-лесно, когато 
потенциалните партньори имат по-близки изходни позиции и възможността им да оказват ефект върху социално-
икономическите процеси на тяхна територия. 
 
News.bg 
 
√ Над 25 млн. лв. дневно харчи държавата за обществени поръчки 
Над 25 млн. лева дневно харчи държавата за обществени поръчки от началото на годината до 27 юли. Това показват 
данните на Агенцията по обществените поръчки, цитирани от БНТ. 
Междувременно се запазва и тенденцията половината от всички жалби срещу процедури на държавната и местната власт 
да бъдат основателни. Друга една четвърт от поръчките се оказват незаконни в последствие. 
През 2019 г. държавната и местната власт са сключили над 11 300 договора на обща стойност 5,12 млрд. лева. Според 
изчисленията това показва, че държавата харчи 25 300 000 лева. 
От началото на годината до 27 юли са обявени общо 6601 поръчки като 1/6 от тях се финансира с евросредства. 
Най-много пари тази година държавата отделя за строителство, следват доставките и услугите. Възложителите с най-много 
поръчки са общините. 
Десислава Стойкова, юрисконсулт в Националното сдружение на общините, пояснява, че основните бенефициенти по 
европейски програми са общините. По думите й с тях те осигуряват една част от своите средства за инфраструктура, 
екология, социални и културни дейности. 
Проблем, с който все по-често се сблъска местната власт остава обжалването. Една жалба срещу обществена поръчка може 
да забави процеса в рамките на една година, минимум. 
Стойкова допълва още, че обжалванията не могат да отпаднат, защото в почти половината от случаите се оказват 
основателни. 
От началото на годината обжалваните обществени поръчки в Комисията за защита на конкуренцията са 624. От тях решение 
има в 452 случая. Близо 40% от процедурите са върнати за преразглеждане от възложителите, останалите жалби са се 
оказали неоснователни. 
След проверка се оказало, че за първите две тримесечия на годината поръчки на обща стойност 25 700 000 лева са 
незаконни. Това са 1/4 от сключените и изпълнени вече договори. 
В част от случаите проверките се извършват много след приключване на процедурите и не може да бъдат наложени 
наказания. 
 
В. Банкерь 
 
√ Две фирми обжалват концесията на "Летище София" 
Две жалби са заведени в Комисията за защита на конкуренцията срещу избора на консорциума "Соф кънект" с летищен 
оператор Мюнхен за концесионер на летище "София". Те са от "Маг Оувърсийз Инвестмънт" ЛТД и Консорциум "Еърпортс 
де пари" ЕС.ЕЙ. 
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"Еърпортс де пари" е част от консорциума Group ADP и турската "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг", който беше класиран на 
второ място в процедурата. "МАГ Оувърсийз Инвестмънтс" Лтд е водещият партньор в другия консорциум "Витоша", който 
остана на четвърта позиция. 
Планът на победителя предвижда по 24.5 млн. евро годишно възнаграждение на държавата и инвестиции от 608 млн. евро 
(плюс исканата от всички сума от 550 млн. лв. първоначално плащане). 
Сега думата има КЗК, която след като образува производство, трябва да поиска от Министерството на транспорта в 
тридневен срок да предостави цялата документация за проведената концесионна процедура. В този срок регулаторът 
трябва да изготви становище дали иска предварително изпълнение на договора, т.е. жалбите да не спират подписването 
на договора. След произнасянето на КЗК по жалбите, а решението подлежи да обжалване пред Върховният 
административен съд (ВАС). Едва след неговото решение може да се сключи договор с определения за победител. 
Има и някои детайли. Ако транспортното министерство не поиска предварително изпълнение, ще се чака КЗК да се 
произнесе, а ако има обжалване - и Върховният административен съд.  
Процедурата за търсене на концесионер започна в началото на юли миналата година. Конкурсът е за концесия за период 
от 35 г. с опция за удължаване. 
 
В. Дума 
 
√ Банките издържаха теста 
БНБ излезе с официално съобщение, лъхащо на оптимизъм, че проверяваните български банки са издържали стрес теста 
на ЕЦБ, наложен заради желанието на България да влезе в чакалнята на еврозоната, и че банковата ни система е стабилна. 
Централната банка обеща също да предприеме "последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на 
капиталовата позиция на банките в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка". Конкретните 
действия обаче не са обявени. В края на 2018 г. ЕЦБ избра шест български банки - УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, 
ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк, в които назначи проверка на активите.  
Оказа се, че банките бяха готови със съобщения и чакаха само обявяването на резултатите от Франкфурт. От УниКредит 
Булбанк, ОББ, ДСК и ЦКБ информацията бе в стил, че получената положителна оценка е заради консервативната им 
политика по отношение на кредитния риск. В същото време в съобщенията на ПИБ и Инвестбанк, за които проверката на 
активите разкри необходимост от засилване на капиталовите буфери, бе отчетена готовност за бързо набиране на 
необходимите средства. 
 
В. Капитал 
 
√ НАП твърди, че няма нужда от смяна на личните карти 
Папката QneQnev била по запитване на Яне Янев от 2008 г., когато е бил шеф на антикорупционната комисия в 
парламента 
Няма нито пряка, нито косвена заплаха за имуществото на българските граждани и не се налагат действия за смяна на 
лични документи. Това увериха от Националната агенция за приходите (НАП) десетина дни след като в публичното 
пространство изтече огромен масив от информация на агенцията, в която се съдържат лични данни на милиони български 
фирми и граждани. 
От агенцията заявиха, че са провели срещи със съсловните организации на нотариуси, фирми за бързи кредити, лизингови 
дружества и те са ги уверили, че не може да се изтегли кредит или да се продаде имущество на база хакнатите данни. От 
агенцията все пак препоръчаха на хората да сменят паролите на своите мейли, както и ПИК кода си за достъп до онлайн 
услугите на агенцията. На сайта на НАП има и специална секция с подробна информация по темата (виж тук). 
Малко безсмислено приложение 
Междувременно агенцията пусна и дълго чаканото приложение, в което всеки може да провери дали негови лични данни 
са станали обект на неоторизиран достъп. Резултатите обаче не показват каква точно информация е разкрита, което прави 
приложението леко безсмислено, при положение че в масива от данни се съдържат ЕГН-тата на над 4 млн. души. От НАП 
казват, че все още сверяват изтеклата информация с наличните 70 млн. записа, които имат в системата си, за да е сигурно, 
че част от хакнатите данни не са манипулирани. Тази проверка ще отнеме не дни, а седмици. 
От агенцията също така уверяват, че информацията в социалните мрежи за хора, които са получили различни отговори при 
проверка на едно и също ЕГН, е фалшива. Говорителят на агенцията Росен Бъчваров твърди, че са проверили сигналите и 
са установили, че справките са направени с различни ЕГН-та и затова приложението връща различни резултати. Според 
данъчните заради големия интерес към приложението отговорите се забавят толкова много. 
В рамките на около ден, откакто е пуснато приложението за проверка на нарушена сигурност на личните данни, от НАП са 
получили половин милион запитвания. За три четвърти от хората резултатите показват, че провереното ЕГН присъства в 
публично достъпната база данни, става ясно от думите на Бъчваров. 
Защо има папка за Яне Янев 
Папката QneQnev, в която се съдържат данни за доходите на стотици физически и юридически лица, е изготвена през 2008 
г. по искане на Яне Янев в качеството му на тогавашен председател на антикорупционната комисия в парламента, твърдят 
от НАП. Запитването на Янев е било за стоте юридически лица и стоте физически лица с най-високи декларирани доходи 
през предходната година. 
Въпросът, на който трудно могат да отговорят от НАП, обаче е защо 11 години по-късно тази папка продължава да стои на 
нечий компютър или сървър на агенцията. 
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БНР 
 
√ 7,83 млрд. лв. са разплатени по програмите, съфинансирани от еврофондовете 
Към началото на юни 2019 г. са договорени около 16,7 млрд. лева, възлизащи на 72% от общата финансова рамка на 
програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. Това 
сочат данни, цитирани от вицепремиера Томислав Дончев, предаде БГНЕС. 
По Програмата за развитие на селските райони (ЛРСР) е договорен 63% от общия бюджет на програмата или 3,6 млрд. лв., 
допълва вицепремиерът. 
Разплатените средства по всички програми, съфинансирани от ЕСИФ възлизат на 7,83 млрд. лева или 34% от общия бюджет 
по програмите, като в това число се включват и плащанията по ПРСР - 1,8 млрд. лева (32% от бюджета на програмата). 
За сравнение през предходния програмен период, на същия етап бяха договорени 51% от бюджета на програмите, а 
плащанията към бенефициентите възлизаха на 26%, т.е. налице е близо 21% увеличение на договорираните средства, 
което е предпоставка за по-нататъшно ускоряване на темпа на реалните плащания към бенефициентите, заявява Дончев 
в отговор на депутатски въпрос. Той подчертава, че е особено видно ускоряването на темповете както на договориране, 
така и на разплащане по ОП „Региони в растеж", ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките 
ресурси". 
Настоящата ОП „Региони в растеж“ е достигнала 87% договаряне при 34% за предходната програма. При разплащанията 
по ОП „Региони в растеж“ сравнението също е в полза па настоящия програмен период - разплатени са 44% , а през 
предходния период са били едва 24%. 
По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ договорените средства са в размер 75% от бюджета при 30% за същия етап от 
предходния програмен период. При разплащанията сравнението отново е в полза на настоящия програмен период - 40% 
разплатено сравнено с 25%. 
Дончев съобщава още, че при ОП „Развитие на човешките ресурси“ договорирането е достигнало 79% от бюджета при 62% 
за същия етап от предходния програмен период. При разплащанията сравнението отново е в полза на настоящия 
програмен период - 45% разплатено сравнено с 21% в предишния. 
Вицепремиерът допълва, че ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ върви със сходни темпове като програмата от 
предходния програмен период - договорирани са над 83 % от бюджета при 82% за същия етап от предходния програмен 
период. При плащанията ситуацията е сходна - 33% в сравнение с 31% през предходния период. 
По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ договорените средства по програмата достигат 68% от бюджета, като 
към момента са разплатени 25%. 
Останалите две програми ОП „Околна среда“ и ОП ,Добро управление“ (сравнена с ОП „Административен капацитет“ и ОП 
„Техническа помощ“) също показват по-добри темпове на договориране в сравнение с предишния програмен период. 
Темповете на изпълнение по Програмата за развитие на селските райони в двата програмни периода са сходни - 63% 
договорено към момента при 54% за предходния програмен период и 32% плащания към бенефициентите при 32% за 
същия етап на предходния програмен период. Програмата за морско дело и рибарство също показва сходни темпове на 
договориране и плащания, като в предишния програмен период. 
Към настоящия момент могат да бъдат отчетени и ефектите от реализираните инвестиции от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове върху икономиката на страната ни. Към края на 2018 г., иконометричният модел СИБШЛА показва 
положителното им отражение върху макроикономически показатели на страната, спрямо сценария без евросредства, а 
именно: увеличение на БВП с 4,0 %; нарастване на заетостта с 6,7%; намаляване на безработицата с 3,1 п.п.; увеличение на 
средната работна заплата с 2.8%, заявява още Дончев. 
 
√ Последен ден за издигане на кандидатури за следващ главен прокурор  
Интервю на Силвия Великова и Таня Милушева с адв. Минчо Спасов и Велислав Величков за предаването “Преди всички“ 
по програма “Хоризонт“ 
Днес е последен ден за издигане на кандидатури за следващ главен прокурор.  
Единствената номинация, зад която застана цялата Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет - на заместник главния 
прокурор Иван Гешев, предизвика полюсни коментари. 
Напрежението около издигането на Гешев за наследник на Сотир Цацаров ескалира след негово интервю за Българската 
национална телевизия, тезите, в което, някои разчетоха като неприемане на принципа на разделението на власти и 
заплахи към определени политици и медии. Заради това адвокати и формални и неформални юридически организации 
поискаха номинацията на заместник главния прокурор да бъде оттеглена. Със същото искане миналата седмица се 
проведе и протест пред сградата на Висшия съдебен съвет. В отговор номиниралата го Прокурорска колегия и сдруженията 
на следователите и прокурори, излязоха с декларации в подкрепа на Иван Гешев и с призив на ненамеса в решенията на 
съдебния кадрови орган. 
Освен прокурорите във ВСС, право да издира кандидат за главен прокурор има и правосъдният министър. Данаил Кирилов 
допусна възможност да се възползва от това правомощие, ако му бъде предложена силно подкрепена гражданска 
номинация или такава, посочена от президента. Реакция от държавния глава няма, а гражданският сектор лансирана името 
на следователя Бойко Атанасов. 
За да напомнят, че гражданите искат участие в номинирането на нов главен прокурор, тази вечер от инициативата 
"Правосъдие за всеки" организират протест пред сградата на столичната Съдебна палата и пред Окръжната прокуратура в 
Пловдив. 
Протестът е насрочен за тази вечер от 18.30 часа. 
Адвокат Велислав Величков от инициативата коментира пред БНР мотивите на протеста: 
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“Според нас процедурата е затворена още при нейното откриване. Фактът на номинацията единодушно от всичките 
единайсет души от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с положен подпис и на главния прокурор в 
единоначалната ѝ йерархична прокуратура означава, че има предварително съгласие и решение от страна на 
прокуратурата това да бъде единствената кандидатура, като прибавим гласувалите от политическата квота, т.н. 
парламентарна квота – Народното събрание в тази колегия, означава, че има и политическо съгласие на този етап за тази 
кандидатура. Всичко друго, което би могло евентуално да се случи днес би приличало на малко демократичен цирк. 
Издигането на евентуална втора кандидатура от правосъдния министър, който в петък, въпреки обещанието си за среща 
се скри от срещата с гражданското движение “Боец“, за да не приеме подписката за тяхната гражданска кандидатура на 
следовател Бойко Атанасов означава само едно, ако министър Кирилов внесе кандидатура, то тази кандидатура ще е 
отново предварително съгласувана в политическите среди на управляващите и в прокуратурата и има два варианта – или 
това ще се окаже истинската кандидатура, а тази на Гешев мюре, или тя ще се окаже демократичната масовка, за да не се 
твърди, че е имало състезание с един кон…“. 
В интервю за предаването “Преди всички“ Величков заяви още: 
“Според мен ще се симулира игра на демокрация. Дали тези 11 гласа ще се проявят в полза на прокурор Гешев, или друг 
кандидат, ще се разбере след представянето на т.н. концепции, чиито срок е август месец“. 
“Иван Гешев е убеден, че ще бъде избран и затова дефилира в националния ефир като момчето от крайния квартал и 
антисистемния играч, който громи партии, бизнеси, заплашва, изобщо се държи в един стил, в който самият той в 
биографията си казва – “мечтаех да стана полицай“. Проблемът е, че ние не избираме полицай, избираме главен прокурор 
за седем години, най-важната, най-силната откъм влияние и възможности фигури в цялата държава, защото това, което 
може да прави главният прокурор с правата и свободите на хората, не може нито един друг държавник да го прави“, 
коментира още той. 
Минчо Спасов, адвокат, бивш депутат от НДСВ и председател на Комисията по вътрешна сигурност, също коментира темата 
в интервю за предаването “Нещо повече“:  
“Когато всички мислят еднакво никой не мисли достатъчно. Единодушието на прокурорите, с което предложиха г-н Гешев, 
много остро напомня на липсата на реална мисъл и на реална ценностна оценка не само каква е личността, не само какъв 
е и какво не бива да бъде бъдещият главен прокурор. На мен в този дебат, в тези протести, в които аз също участвам ми 
липсва дискусията, която беше повдигната от президента. Президентът помните преди месец или два стартира дискусии с 
органите на изпълнителната, на съдебната власт именно да се прецени какъв трябва да бъде главният прокурор – дали той 
да бъде като Кьовеши, като Моника Маковей, или да задържи статуквото, каквото е досега. Този диспут липсва в 
обществото“. 
 
√ Защо Чехия успя да се справи с африканската чума по свинете, а ние – не  
Интервю на Диана Янкулова с Янко Иванов, Бюрхан Абазов, Генка Шикерова, Вихрен Димитров 
Няма засегнат от африканската чума четвърти голям свинекомплекс в Русенско. В село Юделник ще бъдат правени и 
допълнителни проби. Това каза за БНР заместник-министърът на земеделието Янко Иванов. Той подчерта, че животните в 
3-километровата карантинна зона ще бъдат „принудително изчистени“: 
„Борбата ще бъде безкомпромисна. Няма как да съвместим тези стопанства от тип „заден двор“, да ги кажем кочини, с 
борбата с болестите… Мерките срещу това заболяване имат задължителен и принудителен характер! Задължителен и 
принудителен! Ако методът на убеждението не е дал своя резултат, да знаят, че ще има и принуда. Няма да се остави 
свиневъдството да умре с тази болест“. 
Иванов е категоричен, че борбата със заболяването у нас е претърпяла неуспех по три причини: 
„Не успяхме да редуцираме популацията на дивите свине въпреки изричните ни прикани към ловците, към ловни 
сдружения… Без това няма как да се случи! Нормално годишния отстрел във всяка държава достига от 40 до 60% от 
поголовието… В такива случаи,  когато има зараза, препоръката е да се редуцира драстично популацията и тя да стигне 0,3 
животни на квадратен километър. Ние не успяхме да постигнем в продължение на последните 3 години дори плановия 
годишен отстрел… Дори се стигана до обратното – да се увеличи броя на популацията, а не да се намали… 
Другата точка, в която също търпим неуспех, е изчистване на тези ферми – лични стопанства, в които няма никаква 
биосигурност. Те са най-уязвими!“. 
Иванов обясни в предаването „Неделя 150“ по „Хоризонт“, че броят на прасетата в малките ферми има отношение към 
разпространението на болестта, защото: 
„Който има едно прасе, той ще намери начин да го заколи, да го прибере. Този който има 20 какво ще направи? Ще отиде 
да ги подаде, ще ги разнесе наляво-надясно … Ако едно има в инкубационен период и връзката е готова!“. 
Третият неуспех е бил в комуникацията и информирането на обществеността. 
„Осигурени са европейски средства за компенсация на стопаните, които заколят прасетата си. Има подробна инструкция 
как се завършва загробването“ 
Бившият заместник-министър на земеделието и настоящ депутат от ДПС Бюрхан Абазов коментира, че в петък е посочил 
неуспехът на властите в борбата с африканската чума по свинете по 4 направления – трите посочени от Иванов и контролът 
на гранично-пропускателните пунктове: 
„Тази зараза, тази болест не ни е дошла изневиделица. Не е дошла като гръм от ясно небе. Това заболяване от няколко 
години е в другите европейски страни! Миналата година се придвижи до Румъния, така че нашите власти много добре 
знаеха, че тази болест я има в Европа, знаеха до къде ще дойде и от къде ще влезе –Румъния! 
…. Господин Янко Иванов всъщност призна в ефир, че от четирите фактора, които влияят върху разпознаването на болестта, 
в три от тях, държавата не е постигнала никакъв напредък. Аз мога да добавя, че и в четвъртото направление не е 
постигнала никакъв напредък - борбата на още на гранично-пропускателните пунктове!“. 
Абазов изрази опасения, че има и екологични рискове и хората от района са обезпокоени с основание: 
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„40 000 прасета, по средно осреднено тегло 60 килограма, са 2400 тона маса, заразена. Това е огромно количество… А  
Сливо поле е район с голямо зеленчукопроизводство и с производство на плодове. Тамошните наши земеделски стопани 
имат сонди. Водата излиза на не повече от 3 метра. Където да ги преместят, която и институцията да даде становище точно 
къде да е мястото на загробването, то няма да е по-различно от водното тяло, което е отдолу!“. 
Журналистката Генка Шикерова допълни: 
„Г-н Янко Иванов каза, че един от основните фактори, които са били значими за превенцията е комуникацията. Всъщност 
това се оказа поредният пълен провал, защото повече от година БАБХ упражни целия възможен административен натиск 
за това тази комуникация да не се случи и материалите, които бяха подготвени за това по какъв начин се обезвреждат 
труповете в България, да не бъдат излъчени. И това е документирано.“ 
Световната организация за здраве на животните е разписала на първо място използване на инсинератори при 
обезвреждането на трупове на болни прасета, след това –екарисажи, а загробването е чак на трето, допълни Шикерова. 
„В момента ще сложим под земята огромно количество трупове. Това е екологична бомба!“. 
Шикерова допълни, че екарисажите още не са потърсени за съдействие в борбата със заболяването: 
„Преди месец и половина екарисажът в Шумен, който БАБХ затвори, е подал документи, че е спечелил вече всички дела 
срещу Агенцията и че е в готовност да отвори. От месец и половина няма отговор. Къде е комуникацията и къде е 
желанието за превенция?“. 
Около 200 декара би бил теренът, необходим за загробване на прасетата в Бръшлен, изтъкна журналистката. Депутатът 
обаче подчерта, че селото е на самия бряг на Дунава. 
„С тези темпове на развитие на болестта ние сме пред прага на унищожаване на цял един подотрасъл, гръбнака на 
българското селско стопанство“, каза той и допълни: 
„Ако има едно отговорно лице за разпространяването на тази болест, това е ръководителя на националния епизодичен 
щаб – вицепремиера Дончев. 
Африканската чума се преборва с комплекс от мерки, в които малка част са ветеринарите. Ръководител на този щаб е 
вицепремиерът, за да може чрез хоризонталните връзки, които той има правомощия да осъществява, да привлече в тази 
кампания Министерството на земеделието, МВР, МО, МЗ, МОСВ и Националното сдружение на общините – 5 са 
институциите, в приоритетите на чиито дейности е борбата с АЧС. Краткият ми извод е, че в България институциите не 
сработиха в критична ситуация. Докато в България тези пет институции не действат координирано и едновременно, ние 
няма да преборим чумата“. 
Управителят на свинекомплекса в село Голямо Враново Вихрен Димитров допълни, че в европейската директива е 
предвидена дерогация за сложните обекти, съставени от няколко независими производствени единици: 
„Ветеринарните власти могат да направят усилия, да вземат проби от почти всички животни и тези, които са болни, да се 
унищожат, а останалите, под контрол, постоянно, ако са здрави, да не се унищожават. Това е разписано – „дерогация“ в 
чл. 6 на тази Директива по която работим всички.  Не е задължително всичко да се унищожава автоматично. Може да се 
направят усилия. 
Заместник-министърът на земеделието Янко Иванов коментира: 
„Това само ще удължи агонията. Ако те искат да възстановят и да репопулират фермата в най-скоро време, трябва да се 
пристъпи към умъртвяване. В противния случай, ще цъфтят като пуканки едно след друго и процесът ще отиде до нова 
година. Това означава да поддържаме активно огнище на зараза“. 
Димитров обаче остана неубеден и обеща да покани в комплекса си свои колеги от ветеринарна комисия в Дания: 
„Има шанс, който дава ЕК, за дерогация! А така е най-лесно – както е казал Сталин „няма прасета – няма проблем“". 
Абазов се обяви за копиране „едно към едно“ на модела за борба с чумата в Чехия, където също са унищожени прасетата 
в задните дворове и дивите популации, но по друг метод. 
„Ако бяха подходили като в Чехия, мисля че заразата щеше да се ограничи някъде около плевенските и търновските села, 
които сега пламнаха, а нямаше да унищожим цялото свиневъдство в Русенка област или 1/3 от цялото свиневъдство в 
България. Разликата е в подхода. Крайната цел е една и съща. Ето и паралел: В Чехия премиерът излиза, не министърът на 
земеделието, и обявява: „Нашата държава има волята да унищожи всички прасета в заден двор и да плати всички прасета“. 
Елате сега в България – зам.-министър Иванов обявява: „Ще унищожим всички прасета, но ще обезщетим само 
регистрираните“. С този подход няма да спрем заразата!“. 
 
√ Кристалина Георгиева е включена в селекцията за шеф на МВФ  
Кристалина Георгиева е едно от 5-те имена, спрягани за наследник на Кристин Лагард като шеф на Международния 
валутен фонд. Според френски представител, източник на Ройтерс, нейното име е добавено в списъка на кандидатите по 
време на срещата на европейските финансови министри в рамките на форума на Г-7 миналата седмица. 
Франция ръководи процеса по избор на шеф на МВФ. Както повелява традицията базираната във Вашингтон организация 
винаги е била ръководена от европеец, а Световната банка от американец. 
Освен Кристалина Георгиева, която в момента е главен изпълнителен директор на Световната банка, останалите кандидати 
са: холандецът Йерун Дейселблум -  бивш председател на Еврогрупата; испанската министърка на икономиката Надя 
Калвиньо Сантамария; португалецът Мариу Сентену -  настоящ председател на еврогрупата и шефът на финландската 
централна банка Оли Рен. 
Правителствата в ЕС остават разделени, като северните европейски страни предпочитат Дейселблум или Рен, докато 
южните натискат за Калвиньо или Сентену. 
Георгиева (65 г.) вероятно ще има подкрепата на източните европейски страни, но нейната кандидатура изисква промяна 
в правилата на МВФ, според които кандидатите за управляващ директор трябва да са под 65 години. 
Държавите в ЕС са се договорили това правило да бъде променено, но самото решение трябва да бъде взето от МВФ, 
който е започнал дебати по темата, посочва френският източник на Ройтерс. 
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От борда на МВФ обявиха днес, че процесът по избор на ръководител ще започне на 29 юли, последният ден за подаване 
на кандидатури е 6 септември, а новият шеф на фонда ще стане ясен на 4 октомври. 
 
√ Лондон не очаква от ЕС нова сделка за Брекзит 
Правителството на Великобритания не очаква Европейският съюз да сключи ново споразумение за Брекзит, заяви пред 
вестник „Сънди таймс“ Майкъл Гоув, който отговаря за подготовката за напускането на Обединеното кралство без сделка, 
предаде Ройтерс. 
„Ще напуснем ЕС на 31 октомври. Никакви „ако“-та, никакви „но“-та. Без повече отлагане. Брекзитът се случва“, пише Гоув 
във в. „Сънди таймс“, предаде БТА. 
Изданието „Сънди телеграф“ пък информира, че британският министър на финансите Саджид Джавид планира да обяви 
отпускането на около 1 милиард лири за финансирането на подготовката за Брекзит без споразумение. Средствата се 
очаква да се изразходват за голяма информационна кампания, за откриването на 500 нови работни места в Гранична 
полиция и за нова инфраструктура около пристанищата. 
Същевременно социологическо проучване отчете, че след избирането на Борис Джонсън за премиер на Великобритания 
Консервативната партия е повишила подкрепата си с 10 на сто пред опозиционната Лейбъристка партия. Проучване, 
извършено по поръчка на в. „Сънди таймс“, показва, че консерваторите имат подкрепа от 31 на сто, с 6 на сто повече от 
предишната анкета. Лейбъристката партия има подкрепа от 21 на сто, с 2 на сто повече. Либералдемократите са отбелязали 
спад с 3 пункта, достигайки 20 на сто, а подкрепата за новата Партия на Брекзита на Найджъл Фараж е спаднала до 13 на 
сто. 
Резултатите подхранват спекулациите, че Борис Джонсън може да свика предсрочни избори, отбелязва „Сънди таймс“. 
Междувременно хиляди се включиха в събота в „Поход за независимост“ в град Карнарвън и заявиха подкрепата си за 
независимост на Уелс. Участниците в демонстрацията бяха категорични и че Великобритания „върви към катастрофален 
Брекзит без сделка“. 
Първите министри на Шотландия и Уелс - Никола Стърджън и Марк Дрейкфорд, вече предупредиха премиера Борис 
Джонсън, че излизане на Великобритания от Европейския съюз без сделка би имало "катастрофално въздействие" върху 
двата британски района, и призоваха за втори референдум за Брекзит. 
Стърджън коментира, че не изключва възможността до две години да свика референдум за независимост на Шотландия, 
ако Великобритания напусне ЕС. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 29 юли 
София. 

- От 13.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне с представители на водещи китайски 
компании, участващи в изпълнението на международни стратегически проекти в рамките на инициативата "Един 
Пояс, Един път". 

- От 11.00 часа в залата на 11 етаж КНСБ и столичният кмет Йорданка Фандъкова ще отчетат изпълнението на 
споразумението за сътрудничество между тях от 2015 г. 

- От 11.00 часа в Национален пресклуб-БТА Боряна Стоименова организира пресконференция на тема: „Държава в 
държавата. Нежелание за работа, безразличие или далавери в община, полиция, прокуратура и съд в Брезник? На 
кого да разчита обикновеният гражданин?". 

- От 11.30 часа в 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" в кв. „Люлин" и 125 СУ "Боян Пенев" в кв. „Младост" ще се състои 
откриването на Лятна академия за успех и забавления на "Заедно в час". 

- От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, ще се проведе 
заседание на Пленума на ВСС. 

- От 18.30 часа пред Съдебната палата в София инициатива „Правосъдие за всеки" организира поредния граждански 
Марш за правосъдие. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа за дванадесети пореден път Американският университет в България (АУБ) ще бъде домакин на най-
голямата математическа олимпиада за студенти в света. 

*** 
Велинград. 

- От 9.00 часа пред сградата на община Велинград ще се проведе акция за доброволно кръводаряване. 
*** 
Добрич. 

- Поднасяне на цветя ще се състои на паметника на ген.-лейтенант Иван Колев и загиналите за освобождението на 
Добрич през 1916 г. по повод 102 години от неговата смърт. 

*** 
Ловеч. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе заседание на Общински съвет -Ловеч. 
*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа в Гранд хотел Пловдив заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева ще 
открие ежегодното съвещание на Съвета на мениджърите на Национални антарктически програми (COMNAP). 
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- От 17.30 часа Гражданска инициатива „Понеделници за правосъдие" - Пловдив организира протест пред сградата 
на Окръжна прокуратура - Пловдив, площад „Съединение" N3. 

*** 
Хитрино. 

- От 11.30 часа ще стартира строителството на нов полицейски участък в Хитрино. 
*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа кметът на община Шумен Любомир Христов ще има приемен. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Африканската чума. Как продължават мерките срещу заразата? 
- Хакерската атака. НАП и изтеклите лични данни - Росен Бъчваров 
- Европейски цели. Старите и нови битки в европарламента - евродепутатът Ангел Джамбазки 
- Ще приключат ли в срок летните ремонти в София ? 
- Какви ще са правилата при управлението на електрическите тротинетки в градската среда? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- В последния ден за номинации - ще остане ли кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор единствената? 
- Има ли уговорени футболни мачове и кой притиска съдиите? Гост Венцислав Стефанов; 
- На живо: Бедствено положение в Добрич и Русе. Как властите ще принудят свиневъдите да унищожат животните 

си? 
- Ексклузивно: Директорът на Агенцията по храните д-р Дамян Илиев - Ще овладее ли държавата кризата с 

африканската чума?  
- След поредния черен уикенд. Как новите правила за младите шофьори ще помогнат срещу войната на пътя? 

Гостува директорът на Автомобилна администрация Бойко Рановски;  
- След решението на Административния съд - ще бъдат ли признавани гей браковете, сключени в чужбина, у нас?  
- Башар Рахал и Ники Илиев за премиерата на новия филм „Завръщане" 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Защо наши и румънски туристи масово разпъват незаконни палатки на плажа, вместо на платения къмпинг в 

съседство? 
- Живот в страх. Свлачище застрашава къщи в старата част на Велико Търново. 
- В рубриката ни "Дръжте крадеца!" - десетки разбити коли в Пловдив. Какво са взели обирджиите? 
- След теча на данни от НАП - могат ли да изтеглят кредит от наше име без да разберем? 
- Гласове от Бузлуджа. Ще играе ли БСП с Мая Манолова в битката за София? 
- Кризата с чумата продължава. Свиневъди отказват евтаназия на животните. Ще спрат ли властите заразата? 
- В „Пълен абсурд" с Румен Бахов - как кон и каруца се озоваха върху покрива на лек автомобил? 
- Опасност от Западнонилска треска. И още - как да избегнем усложненията от летните вируси? В студиото проф. 

Тодор Кантарджиев. 
 
Economic.bg 
 
√ Пет проблема на висшето образование 
Те сякаш остават на заден план 
Както всяка година, много публични университети привличат внимание с обявяването на поредната вълна на прием, с 
надежда да успеят да се сдобият с още неколцина нови студенти в началото на новата академична година, и покрай това 
да позакърпят бюджетите си. Закономерно, това е съпроводено от звучно цъкане с език от страна на всички наблюдатели, 
които са наясно с неспособността на висшите учебни заведения да запълват дори планираните си места, та камо ли 
допълнителните, независимо колко ниско са заложени критериите за прием. Тъй като това е казус, който не е от вчера, и 
причините за него не са се променили чувствително, в този текст ще се съсредоточим върху няколко други свързани 
проблема, които като че ли остават на заден план. 
1) Отказ от акцентиране върху качеството на предлаганото образование. Целта на реформата във финансирането на висше 
образование е именно да се прехвърли фокуса на управлението на системата от механичното броене на студенти, часове, 
курсове и специалности към постиженията на студентите, придобитите знания и умения и последвалата им реализация на 
пазара на труда. След това обаче се повяват списъците със защитени и приоритетни специалности, както и всякакви други 
изключения, които на практика обезсмислят новия принцип. Освен излишна сложност на регулацията и де факто контра 
на реформата във финансирането, те създават допълнителен мотив университетите да полагат усилия, не толкова да 
предложат възможно най-доброто образование на студентите си, колкото да се сдобият с благоволението на 
администрацията за включване на специалностите им в списъците с изключения. 
2) Чувствително разминаване между структурата на висшето образование и пазара на труда. И през последната година 
основният интерес на студентите остава съсредоточен върху специалностите от областта на икономиката, 
администрацията и социалните науки, което важи с особена сила за жените. Същевременно, основното търсене на пазара 
на труда все повече се съсредоточава в техническите, математическите и инженерните специалности (STEM) и няма 
изгледи тази тенденция да се промени в близко бъдеще. Част от причината за това е конкуренцията на алтернативното 
образование (школи, кръжоци и подобни), особено що се отнася до ИТ специализация, и в този смисъл ако искат да са 
конкурентни университетите, следва сериозно да помислят как да повишат качеството и привлекателността на тези си 
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специалности. Длъжни сме тук да маркираме изменението в баланса на търсенето на висше образование в полза на STEM 
специалностите за сметка на хуманитарните през последните няколко години, но въпреки това то продължава да е далеч 
от търсенето на пазара на труда. 
3) Прекъсната връзка с бизнеса и работодателите. Това не важи за всички факултети и всички университети, но 
мнозинството не обръщат особено внимание на по-нататъшната реализация на студентите си. Разбира се, „вината“ е 
споделена между работодателите и университетите, тъй като нито едната от двете страни не полага достатъчно усилия, за 
да изгради мост между образование и работа. Тук може да се мисли за по-силно застъпване на стажове на реални работни 
места в хода на обучението, както и за по-активна подкрепа от страна на работодателите на самия образователен процес. 
4) Дефицити при преподавателите. Понастоящем, немалка част от академичната общност се съсредоточава почти 
изключително върху процеса на преподаване, и оставя настрана научната дейност. Това личи доста ясно от сравненията, 
включени в европейския индекс на иновациите, в който българските научни изследвания са сред най-малко цитираните, а 
страната се нарежда на последните места по участие в международни научни екипи. Това е резултат както от общата липса 
на провеждане и публикуване на изследвания, така и на навика да се пише на български език и да се публикува в слабо 
четени (и редактирани) издания на самите университети. От липсата на научна дейност обаче страда и образователният 
процес, тъй като преподавателите често са далеч от последните развития в сферите си. Тук е необходимо предоставяне на 
по-силни стимули за научна дейност, но обвързана с релевантността и влиянието на резултатите от нея. 
5) Твърде малко програми на чужд език. Вероятността дори водещите български университет да се конкурират с тези във 
Великобритания или Швеция не изглежда прекалено голяма. Възможна стратегия е обаче прицелването в студенти от 
трети страни, особено от бившия Източен Блок, които търсят достъп до по-добро образование от това в държавите си, 
както и европейски дипломи. Това няма как да стане обаче без засилване на програмите на чужд (най-вече английски) 
език и улесняването на административните процеси за допускане на студенти извън ЕС до българското образование. 
Разбира се, пречки пред развитието на такива програми са както относително ниското качество на висшето образование 
като цяло, така и дефицитът на преподаватели, които могат да водят курсове на чужд език. 
Гореизброените пет проблема далеч не са изчерпателни за състоянието на висшето образование. Решаването дори на 
един или два от тях обаче е за предпочитане пред  поредното обсъждане защо няма студенти (при това без да сме чели 
данните за демографските и миграционните процеси), и би помогнало значително за подобряването на качеството на 
образованието във вузовете. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Петролът поевтиня в азиатската търговия 
Петролът поевтиня в азиатската търговия на фона на опасенията за световния растеж и като цяло положителния тон, с 
който завършиха през уикенда преговорите между Иран и водещите световни сили, давайки надежда за намаляване на 
напрежението в Близкия изток, предаде Ройтерс. 
Лондонският Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиня с 23 цента, или 0,4 на сто, 
до 63,23 24 долара за барел. Контрактите миналата седмица поскъпнаха с 1,6 на сто. 
Американският лек суров петрол понижи котировките си с 9 цента, или 0,2 на сто, до 56,11 долара за барел след растежа 
с 1 на сто миналата седмица. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1127 долара  
Курсът на еврото остана над прага от 1,11 долара. 
В междубанкова търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1127 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1138 долара за едно евро. 
 
Fakti.bg 
 
√ Човечеството изчерпа ресурсите на планетата 
За да се измести денят на изчерпване на ресурсите към 31 декември, главният инструмент е намаляване на емисиите 
парникови газове 
Човечеството от днес живее на кредит, защото вече е употребило всички природни ресурси на планетата за тази година и 
това е с два месеца по-рано, отколкото преди 20 години. Това сочат изчисленията на неправителствената организация 
"Глобъл футпринт нетуърк", предаде Франс прес. 
Човечеството използва сега природните ресурси 1,75 пъти по-бързо от капацитета за възстановяване на екосистемите, се 
казва в комюнике на организацията. "Изчерпваме природния капитал на нашата планета и намаляваме бъдещия ѝ 
регенеративен капацитет", предупреждава тя. 
Начините за използване на ресурсите са твърде различни в различните страни: Катар изчерпва ресурсите си за цялата 
година само за 42 дни, а Индонезия - за 342. Ако всички живеят като французите, ще ни трябват 2,7 планети, а ако 
възприемат потреблението на американците - ще са необходими 5 планети. 
За да се измести денят на изчерпване на ресурсите към 31 декември, главният инструмент е намаляване на емисиите 
парникови газове. "Ако намалим емисиите въглероден диоксид с 50 процента, можем да спечелим 93 дни годишно или 
да изместим деня на изчерпването до октомври", изчислява "Глобъл футпринт нетуърк". 
 


