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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Дарик  
 
√ Агенцията по заетостта ще следи потребностите на работодателите от кадри 
Агенцията по заетостта стартира второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна 
сила. То ще се извърши в периода 1 август - 20 септември 2019 г. включително, съвместно с Комисиите по заетост към 
Областните съвети за развитие в 28-те области в страната, съобщиха от институцията. 
Това е четвъртото подред проучване на агенцията, като във всяко от тях над 2500 работодатели в страната споделиха 
своите потребности от кадри и очакванията си към пазара на труда. И този път анкетирането ще обхване работодатели от 
национално представителна извадка въз основа на данни, предоставени от НСИ. 
Работодателите от статистическата извадка ще могат да използват актуализиран онлайн въпросник, в който да посочат от 
какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца. Формулярът включва и 
въпроси за потребностите от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. 
Представителите на бизнеса и администрацията ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да 
притежава търсеният от тях персонал. 
Получените резултати ще очертаят нуждите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца. 
В анкетата се запазва възможността работодателите да посочат очакванията си за необходимите им специалисти с висше 
и средно образование след 3 до 5 години. Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на 
областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. 
За работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но имат желание да участват в проучването, е изготвен 
отделен електронен формуляр с аналогични въпроси, който ще бъде достъпен на електронната страница на Агенцията по 
заетостта в периода 1 - 20 септември 2019 г. 
 
В. Банкерь 
 
√ Депутатите са приели 84 закона от началото на годината  
За първите седем месеца на 2019 г. в парламента са приели 84 закона, 125 решения и едно обръщение към българския 
народ, съобщиха от пресцентъра на законодателния орган. 
През седмата си сесия 44-тото Народно събрание е приело 41 закона и 65 решения. За периода от 7 май до 31 юли 2019 г. 
в парламента са внесени 57 законопроекта, като 26 от тях са на народни представители. Постъпили са 73 проекта за 
решения, от тях 64 са от депутати.  
По време на седмата си сесия 44-ото Народно събрание е приело промени в Закона за енергетиката, Закона за мерките 
срещу изпирането на пари, Закона за държавната собственост, Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закона 
за политическите партии, Изборния кодекс и др.  Парламентът е имал 34 редовни и едно извънредно пленарни заседания. 
От началото на 2019 г. Народното събрание е имало 79 редовни и две извънредни пленарни заседания. В парламента са 
внесени 117 законопроекта, 133 проекти за решения и един проект на обръщение. Народното събрание е приело 84 
закона, 125 решения и едно обръщение към българския народ.  
Парламентарният контрол през седмата сесия на 44-тото Народно събрание е 27 часа и 47 минути в 9 пленарни заседания. 
В Народното събрание от 7 май до 31 юли 2019 г. са постъпили 277 въпроса и 14 питания. В този период са проведени 
четири изслушвания на министри и едно разискване по питане. 
Министрите са отговорили на 218 въпроса и 6 питания. На най-много въпроси и питания са отговорили министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - 45 i министърът на здравеопазването Кирил Ананиев - 34. 
След тях е новият-стар министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева - с 22 въпроса, министърът на 
вътрешните работи Младен Маринов и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков - по 15. 
Финансовият министърът Владислав Горанов е отговорил на 14 въпроса. С еднакъв брой - по 13 въпроса, са отговаряли 
вицепремиерът по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов и неговият колега - 
просветният министър Красимир Вълчев.  
Новият министърът на правосъдието Данаил Кирилов, който прие поста от напусналата Цецка Цачева е отговорил на 12 
въпроса. Министърът на околната среда и водите Нено Димов - на 10 въпроса. С еднакъв брой отговори на депутатски 
питания са и министърът на културата Боил Банов и енергийният министър Теменужка Петкова - по 7. 
Най-много въпроси и питания са от депутатите-социалисти Георги Гьоков - 30, Валентина Найденова - 20, Георги Стоилов - 
13, Дора Янкова - 11. След тях е бившият екоминистър от ДПС Джевдет Чакъров. Той и депутатите от БСП Антон Кутев, 
Кристина Сидорова и Любомир Бонев - по 10. 
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Очаквано, от парламентарната група "БСП за България" са внесли най-много въпроси и питания - 213 въпроса и 13 питания. 
От ГЕРБ са имали 31 въпроса и едно питане, от ДПС - 15 въпроса. Патриотите са задали 14 въпроса, а от партия "Воля" - 1 
въпрос. 
 
√ Предстои ГКПП Кулата да се ремонтира с 3.3 млн. лева 
Държавата дава 3.3 млн. лв. за основния ремонт на Граничният контролно-пропускателен пункт Кулата - Промахон. 
Изпълнителя е избран още през октомври миналата година, но реконструкцията още не е започнала. Тя пък се бави заради 
съгласувателни процедури с всички служби, които работят на пункта.  
ГКПП Кулата е един от най-натоварените у нас - с около 2500 преминаващи автомобила, а с ремонта се цели подобряване 
обслужването на пътниците и облекчаване на трафика. 
За изпълнител на ремонта е избрано обединението ЗДДЗ "Митар 2018 г.", в което влизат фирмите "Билдинг комфорт" 
ЕООД, "ТиТ инжеверинг" ООД и "Инжстройинженеринг" ЕООД. Договорът с него е подписан на 5 октомври 2018 година 
според регистъра на обществените поръчки. Интересното е, че не предвидено разширяване на пътните платна или 
изграждането на нови, с което да се повишат пропускателните възможности на пункта. 
Граничният контролно-пропускателният пункт Кулата - Промахон е разположен на българо-гръцката граница при село 
Кулата от българската страна на границата и отвъд нея при село Драготин (прекръстено в 1927 г. на Промахон) при 
Руцелския пролом и едноименния проход, свързващ България със Солун. Това е основният и е единственият 
постояннодействащ железопътен и пътен ГКПП на българо-гръцката граница. 
Село Кулата се намира в Санданско-Петричката котловина, на левия бряг на река Струма и е най-близкото населено място, 
разположено до точката на пресичане на границата между България и Гърция от пътя София-Солун (Европейски път Е79), 
както и крайна точка на Републикански път I-1 и автомагистрала "Струма". Поради това там се намира и ГКПП Кулата-
Промахон. 
E79 е европейски път, свързващ градовете Кошице в югоизточната част на Словакия и Солун на гръцкия бряг на Егейско 
море. Пътят е дълъг 1550 километра. 
Маршрутът на пътя минава през Унгария и Румъния и при Калафат и Видин влиза в България. После продължава през Враца 
- Ботевград - София - Благоевград - Кулата Сяр (Гърция)- Солун. 
Път E79 пресича България от Видин до Кулата, като се планира, но не знае когат ще се построи, автомагистрала в участъка 
от София до Кулата (магистрала "Струма"). От Ботевград до София пътят върви по част от автомагистрала "Хемус". 
 
Investor.bg 
 
√ Борисов: България няма да блокира пътя на Македония за ЕС 
Да се работи за обединяване на усилията и приключване на конфликтните теми между двете страни, призова 
премиерът в Скопие 
Премиерът Бойко Борисов призова в Скопие да приключат конфликтните теми и България и Северна Македония да работят 
заедно. 
"България по никакъв начин не се меси в работите на Република Северна Македония. Аз също внимателно съм изследвал 
вашата медийна среда и за мое голямо съжаление виждам силно влияние против България. Да попитам: "Какво е поискала 
България от Северна Македония, какво не сме направили за Северна Македония", заяви Борисов на съвместния брифинг 
с колегата си Зоран Заев, пише Dnes.bg. 
Премиерите отбелязват втората годишнина от подписването на Договора за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество между двете страни и честване на събития и личности от общата ни история – Илинденско-
Преображенското въстание и Гоце Делчев. 
"Надявам се историците не само да не попречат, а да положат огромни усилия и да намерят правилното изразяване на 
историята, която да ни обединява, заедно да отидем да се поклоним на техните гробове. На тази територия, тези хора са 
си давали живота", каза българският премиер. 
Борисов каза, че не му се иска дори да мисли, че може да се стигне дотам България да поставя условия за членството на 
Македония в ЕС "след всички усилия, които направихме" и предложил на Зоран Заев да работят по тази тема във Варна, 
вместо да почиват. 
"Веднъж казах северномакедонци и тук ме изписаха, извинявам се, казал съм го без никакъв умисъл. Излезе, все едно съм 
искал да ви обидя", каза Борисов. "Ако гледаме нашия си български интерес, няма по-добро от това Северна Македония 
да влезе в ЕС и НАТО. Знаете, сега като дойдат новите изтребители, ще можем да помагаме и на Северна Македония. Само 
да не каже някой, че ще ги нападаме сега", коментира Борисов.    
Преди това двамата премиери разговаряха, като отчетоха ползите от изпълнението на Договора за приятелство, 
добросъседство и сътрудничество. Според Борисов постигнатите резултати за последната една година по въпросите от 
общата ни история надхвърлят многократно постигнатото за повече от 20 години. Той обърнал внимание на дейността на 
мултидисциплинарната експертна комисия, като отбелязал необходимостта от нова динамика в работата й, която може да 
доведе до бързи и категорични резултати. 
България досега винаги е била последователна в подкрепата си за европейската перспектива на Република Северна 
Македония, отбеляза министър-председателят Бойко Борисов и по време на срещата си в Скопие с президента на 
Република Северна Македония Стево Пендаровски, съобщават от пресслужбата на кабинета. 
Българският премиер посочи, че България е подготвена да окаже силна подкрепа за започване на преговори за 
присъединяване към Европейския съюз през октомври 2019 г. В същото време очакваме дотогава да има видим напредък 
и резултати от работата на мултидисциплинарната експертна комисия по въпросите от общата ни история, добави 
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министър-председателят Борисов. Българският премиер и президентът на Република Северна Македония се обединиха 
около разбирането, че политиците не трябва да се месят в работата на комисията. 
Министър-председателят Бойко Борисов и президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски обсъдиха 
възможностите за ускорено изграждане на Коридор номер 8, който е от изключително значение за транспортната 
свързаност в региона. В рамките на разговора беше акцентирано и върху големия потенциал в сферата на туризма, който 
могат да доразвиват двете страни. 
 
√ Болниците ще купуват лекарства на по-високи цени до 1 ноември 
Удължен е срокът за влизане в сила на правилото цените да не са по-високи от заплащаните с публични средства 
Правилото болниците да нямат право да купуват лекарства на цени, по-високи от заплащаните с публични средства, се 
отлага за 1 ноември 2019 г. Това става с одобрените от кабинета промени в Наредбата за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. 
Правилото трябваше да влезе в сила от 1 април. 
По този начин на болниците ще бъде предоставено достатъчно време за адаптация. Целта е да не се прекъсва процесът по 
лекарствоснабдяване и да не се компрометира качеството на лечението. Същевременно ще се осигурят лекарствени 
продукти на по-голям брой пациенти, посочва се в мотивите на правителството. 
Правилото важи за структурите по чл. 5 от Закона за лечебните заведения - центровете за спешна медицинска помощ, 
центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за 
медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, центровете за 
комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и лечебните заведения към Министерския 
съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създават от държавата.  
Правилото важи и за лечебните заведения с държавно или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните 
заведения. 
 
News.bg 
 
√ 90-те млн. лв. на МС само възстановяват разходи, уверяват от тол системата 
Отпуснатите с Постановление на Министерския съвет 89 998 200 лв. за финансиране на дейностите на Националното тол 
управление (НТУ) са за възстановяване на разходи, направени за сметка на бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" 
(АПИ) от началото на годината. 
Те ще се отпускат на части по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на база 
фактическо изпълнение. 
Поради липса на аналог в България, при изготвянето на бюджета за 2019 г. Министерството на финансите е планирало 
средствата за ТОЛ-а по централния бюджет, а не по бюджета на МРРБ с цел осъществяване на контрол на разходите за 
новосъздадената структура. НТУ е нова структура и затова бюджетът й не може да се планира детайлно на база минал 
опит. 
Агенция "Пътна инфраструктура" е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. По тази причина отпуснатите 89 998 200 лв. се явяват допълнителни към бюджета на МРРБ, 
като част от тях са предназначени за възстановяване на разходи по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на 
електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние и за обезпечаване на 
разходите за заплати на служителите. 
Приходите в бюджета от основната дейност на НТУ - продажбата на винетки, до края на юли 2019 г. са на стойност 281 406 
722 лв. Очакваните постъпления в бюджета до края на 2019 г. от пътни такси са около 400 млн. лв., 
Прогнозните приходи от компенсаторни такси и налагани административни санкции и наказателни постановления в 
резултат от контролната дейност на НТУ са над 4.3 млн.лв. Към 31 юли 2019 г. събраните средства от компенсаторни такси 
възлизат на 2 247 237 лв. 
Тези приходи не могат да се използват за разплащане на разходи по договора с изпълнителя на смесената електронна 
система за събиране на пътни такси, тъй като могат да се разходват само за поддържането и строителството на 
републиканските пътища. 
 
БНТ 
 
√ Енергийният регулатор не очаква поскъпване на парното 
Парното няма да поскъпне заради скока на петрола на световните борси, увери пред БНТ председателят на КЕВР Иван 
Иванов. Според него "Булгаргаз" има достатъчно резерви, за да компенсира разликите в цените на синьото гориво на 
международните пазари заради сложната обстановка в Персийския залив. 
Според договора между "Булгаргаз" и "Газпром", цената на синьото гориво у нас се определя на базата на петролните 
котировки и курса на долара. Противопоставянето между Иран и Съединените щати и агресивната политика на Техеран в 
Ормузкия проток повишиха цената на суровия нефт на световните борси, който вчера достигна до 64,72 долара за барел. 
На 10 август "Булгаргаз" трябва да обяви своята прогноза за цената на синьото гориво за последното тримесечие на тази 
година. 
Председателят на КЕВР не очаква поскъпване.  
Иван Иванов - председател на КЕВР: В изминалите месеци "Булгаргаз" успя да закупи количества природен газ, които 
складира в хранилището в Чирен при цени, които са по-ниски с 10 и повече от 10 процента от цените по дългосрочния 
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договор с "Газпромекспорт". Убеден съм, че дружеството ще използва тези количества с по-ниски цени, за да не допусне 
повишаването на цената на природния газ. 
Цената на парното може да се променя от КЕВР на всяко тримесечие, при драстично поскъпване или поевтиняване на 
газът. Според шефа на регулатора засега такава необходимост няма. 
Иван Иванов - председател на КЕВР: Считам, че няма да има повишаване на цената на топлинната енергия и на топлата 
вода за четвъртото тримесечие на тази година. 
На 10 септември "Булгаргаз" трябва да внесе в КЕВР окончателното си предложение за нова цена на газа. 
 
√ "Галъп интернешънъл" изследва обществените нагласи в края на политическия сезон 
"Галъп интернешънъл" с изследване на обществените нагласи в края на политическия сезон. Данните, събрани чрез 
допитване през юли показват доверието към правителството от 29 %. Ето какво е и одобрението към политическите фигури 
у нас. 
Проучването отчита обичайното за всяка власт постепенно износване на рейтинга в хода на мандата, но и известен рестарт 
след евроизборите. 29 процента от запитаните имат доверие към кабинета, а 62 на сто е недоверието. Останалите се 
колебаят. 
По-ниски са стойностите на доверието към парламента - 21 процента. А недоверието към институцията е по-голямо от това 
към Министерския съвет - 72 на сто. 
Сред личностите най-високо одобрение - 56 процента, има президентът Румен Радев. С процент по-малко е доверието към 
омбудсмана Мая Манолова. Още преди да обяви, че влиза в политическия живот, Слави Трифонов получава 39 на сто 
одобрение и 41 процента неодобрение. 31 процента са посочили, че имат доверие на столичния кмет Йорданка 
Фандъкова, а 30 процента- на премиера Бойко Борисов. Еврокомисарят Мария Габриел и лидерът на левицата Корнелия 
Нинова имат по 22 процента одобрение. Нинова обаче среща доста по-високо недоверие - 64 на сто. 21 процента е 
доверието към вицепремиера Красимир Каракачанов. 
 
√ БНТ обявява конкурс за предаване за разследваща журналистика 
Със свое решение от 30.07.2019 г. Управителният съвет на Българската национална телевизия обявява конкурс за 
реализация на предаване за разследваща журналистика. Концепции могат да бъдат подавани както от журналисти от 
обществената медия, така и от автори и продуценти, които не са в трудовоправни отношения с БНТ. 
Проектите следва да бъдат внесени в деловодството на БНТ – София, ул. „Сан Стефано“ № 29, не по-късно от 30 септември 
2019 г. 
В края на месец януари 2019 г. ръководството на БНТ обяви вътрешен конкурс за предаване за разследваща журналистика, 
но до крайния срок (30.03.2019 г.) предложения не бяха представени. 
 
√ Гърция забрани вноса на свинско месо от България  
Гърция забрани вноса на свинско месо от България. Строги проверки са въведени на граничните пунктове. Под пълна 
забрана е вносът на свинско месо и продукти. 
Вземат се превантивни мерки срещу разпространението на африканската чума по свинете. Силен е контролът на властите 
и в пограничните райони с България. 
Агенцията по безопасност на храните в Гърция въведе извънредни мерки по контрол след информацията за огнища на 
африканска чума по свинете в България. 
Няма регистриран случай в Гърция, заявиха пред медиите от аграрното министерство. Специалисти предполагат, че е 
въпрос на време вирусът да засегне и свинефермите в Гърция. 
В пограничните райони е наложен строг контрол. Всички собственици на свинеферми са информирани и задължени да 
вземат превантивни мерки. Екипи на специалисти са в постоянен контакт с фермерите и извършват изследвания на 
свинете. 
Проверяват също за сертификати свинете в кланиците. 
Премиерът Кириакос Мицотакис се информира лично за прилагане на мерките срещу разпространението на африканската 
чума по свинете. 
 
√ Тръмп обяви допълнителни мита за стоки от Китай  
Американският президент Доналд Тръмп обяви въвеждането на 10-процентни мита върху още китайски стоки на стойност 
300 млрд. долара, считано от 1 септември. 
Тръмп написа в Туитър, че Пекин не спазва обещанието си да купува повече американски земеделски продукти. 
Това ескалира допълнително търговската война между двете най-големи икономики в света след провала на последните 
преговори. 
 
В. Капитал 
 
√ Печалбата на банките за полугодието достигна до 918 млн. лв 
По-ниските разходи за обезценки заради активното прочистване от лоши кредити помага за добрия резултат 
Банковият сектор генерира 918 млн. лв. печалба за полугодието. Това е със 117 млн.лв. повече спрямо същия период на 
миналата година, която постави исторически рекорд за бранша. За добрия резултат спомага ръстът на кредитирането, 
който към края на май бе средно 6% при устойчиви нива на лихвите. Влияние най-вероятно е оказал и приключилият 
преглед на качеството на активите в шест от банките на пазара. Подготовката за него през миналата година доведе до по-
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активно разчистване на лошите кредити и по-сериозно провизиране, а резултатът от това упражнение сега идва под 
формата на по-ниски разходи за обезценки, което оставя по-голяма печалба за банките. 
Откъде идва плюсът 
Към края на юни разходите за обезценки в банковата система са 183 млн. лв. при начислени 207 млн. лв. за същия период 
на миналата година. Намалява тежестта и на лошите заеми, които брутно вече са 6.4 млрд. лв., или 7.2% от общия обем на 
кредитите. Леко свиване има на административните разходи, а повишение се наблюдава при лихвените доходи, които за 
полугодието възлизат на общо 1.3 млрд. лв., както и при прихода от такси и комисиони до 545 млн. лв. 
По това перо се очаква в края на годината банките да започнат да отчитат по-слаби резултати, тъй като влизат в сила нови 
европейски правила, които задължават институциите на пазара да уеднаквят таксите за валутните преводи с тези в левове. 
Друга причина за добрия резултат на банковия сектор е растежът на активите. В края на юни те достигат до 108.6 млрд. 
лв., като само в периода април - юни повишението е с 332 млн. лв. Брутният кредитен портфейл към бизнеса и 
домакинствата набъбва до 63.1 млрд. лв., като на тримесечна база увеличението в ритейла е с 568 млн. лв., а в 
корпоративния сегмент - с 496 млн. лв. С 310 млн. лв. растат кредитите на други финансови предприятия. 
При депозитите динамиката е положителна до 91.8 млрд. лв., като за второто тримесечие на годината домакинствата са 
увеличили спестяванията си в банките с 644 млн. лв., а бизнесът - със 152 млн. лв. 
В добра форма 
В края на първото полугодие рентабилноста на банковия сектор продължава да се подобрява, като възвращаемостта на 
активите остава висока в сравнение със средноевропейското равнище и дори се покачва с 1.69% до 12.98%. Печалбата е 
918 млн. лв. и две трети от нея се дължат на резултата на петте най-големи банки - Уникредит Булбанк, Банка ДСК, 
Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка и Пощенка банка. Две институции на пазара не успяват да излязат 
на положителен финансов резултат от дейността си в края на юни и това са Токуда банк и БНП Париба - клон София. 
В сектора има и 3 млрд. лв. неразпределена печалба, е видно от статистиката на банковия регулатор. Данните отчитат 
намаление на собствения капитал в системата с 18 млн. лв. до 14.1 млрд. лв., което не е повод за притеснение, тъй като е 
резултат от изплащането на дивиденти и нарастването на печалбите. 
 
„Дума“ 
 
√ Прокуратурата осветли личните данни на 2099 следователи и прокурори  
За да докаже вината на "ТАД груп", пусна в мрежата 12 файла, в които фигурират и ЕГН-тата на Борисов, Цацаров и 
Пеевски 
В усърдието си да изкара обвиняемите от "ТАД груп" виновни в подривна дейност срещу държавата, Специализираната 
прокуратура допусна гигантски гаф, като публикува ЕГН-тата на премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров, 
депутата от ДПС Делян Пеевски и на 2099 следователи и прокурори.  
Разпространявайки в мрежата 13 файла с доказателства от специални разузнавателни средства срещу разследваната 
фирма, обвинението реши да докаже тезата си, че хакерската атака в НАП е извършена от "ТАД груп".   
Снимката с ЕГН-тата на Борисов, Цацаров и Пеевски беше разпратена с още 12 файла с доказателства, плюс снимков 
материал до десетки медии с твърдението, че от файловете са заличени всички лични данни, факти и обстоятелства, които 
според държавното обвинение биха навредили интересите на трети страни, както и нецензурни думи и изрази. Снимки от 
самата разработка бяха разпространени едно към едно и от медиите, свързани с Пеевски, като оставиха личните данни на 
тримата, без да се съобразят с изискванията на закона. ЕГН-тата на Борисов, Цацаров и Пеевски бяха налични в интернет в 
продължение на часове, докато прокуратурата се сети да ги изтрие от файла. 
В нарушение на НПК, разследващите за първи път официално разкриват огромна част от доказателствата, събрани в 
досъдебното производство срещу "ТАД груп". Тези факти трябва да фигурират единствено в папките на делото, но в опита 
си прокуратурата да замаже скандала от предния ден с изявлението на шефката на звеното по "Антитероризъм" Евгения 
Станкова с конспиративната й теория за пръскачките, от ведомството погазиха законите, разпространявайки секретни 
данни. Припомняме, че наблюдаващата прокурорка по делото обвини в сряда "ТАД груп", че са хакнали пръскачките около 
парламента, и така щели да разрушат политическата система. От Народното събрание опровергаха Станкова, че поливните 
системи са на ръчно управление и не могат да се хакнат. 
Спецпрокуратурата издаде Европейска заповед за разследване на територията на Франция, за да привика за разпит 
главния редактор на сайта "Биволъ" Атанас Чобанов. Самият той обясни, че в момента е на почивка в друга страна в Европа 
и ще съдейства на френските власти, когато се свържат с него.  
Чобанов отрече обвинението на Станкова, че има връзка с "ТАД груп". От няколко дни прокуратурата се опитва да свърже 
разследващия сайт с компанията, чиито служители са заподозрени в хакването на НАП. Чобанов е категоричен, че не е 
чувал за тази фирма и не познава нито собственика й Иван Тодоров, нито служителя й Кристиян Бойков, обвинен, че е 
хакнал данните на НАП. 
 
√ Технически проблем спря VI блок на "Козлодуй" 
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян вчера предиобед заради изключване на две от главните циркулационни помпи, 
съобщиха от централата. Това е второто спиране на реактора заради технически проблем в рамките на 30 дни. На 3 юли 
блокът бе извън строя за четири часа заради сработила електрическа защита заради проблем в генератора, който е извън 
радиоактивната зона на реактора. В 10,24 часа мощността на блока е била намалена до 300 мегавата.  
Екипът на централата вече е сменил платка на двете циркулационни помпи, те могат отново да работят и се прави анализ 
на точната причина, довела до изключването на съоръженията, обясни зам. изпълнителният директор на ядрената 
централа Александър Николов. Турбогенераторът на шести блок бе изключен от електроенергийната система на страната 
и присъединен отново три часа след спирането. Радиационната обстановка е нормална. За спирането на блока са 
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уведомени Агенцията за ядрено регулиране и Централно диспечерско управление на "Електроенергийния системен 
оператор", обявиха от АЕЦ "Козлодуй". Пети блок на атомната централа работи с пълно натоварване на мощността. 
 
Economic.bg 
 
√ ЕС избира кандидат за шеф на МВФ 
Той ще бъде определен с мнозинство 
Страните членки на ЕС ще гласуват днес, за да определят европейския кандидат за управляващ директор на 
Международния валутен фонд (МВФ), след като не успяха да договорят единна кандидатура. Това посочи вчера френското 
министерство на финансите, цитирано от Ройтерс. 
Вотът бе отложен за днес, за да се даде възможност на новото правителство на Великобритания да номинира свой 
представител, ако желае.  
Министрите на 28-те страни членки се съгласиха да проведат гласуване, ако е необходимо в няколко кръга, за да посочат 
европейски кандидат, уточни министерството. 
Сред кандидатите е и българката Кристалина Георгиева, която е изпълнителен директор на Световната банка. 
Решението ще изисква одобрението на 16 от 28-те страни членки на ЕС, представляващи най-малко 65 процента от общото 
население.  
След седмици на преговори, които не успяха да постигнат консенсус, министрите на ЕС ще гласуват по имейл в петък 
сутринта измежду кратък списък от най-малко четири имена, според служители, участващи в процеса, пише "Файненшъл 
Таймс". 
Решението за провеждане на вот - опция, която първоначално беше отхвърлена от някои столици, включително Берлин, 
има за цел да намали възможните кандидати. То идва след като Бруно льо Мер, френският финансов министър, който 
председателстваше преговорите, не успя да постигне успех в разговорите със своите колеги. 
Избраният кратък списък кандидати се състои от Йерун Дейселблум - бившият председател на Еврогрупата на министрите 
на финансите на ЕС, Оли Рен - управител на централната банка на Финландия, Надя Калвиньо - финансов министър на 
Испания, и Кристалина Георгиева - изпълнителен директор на Световната банка. 
Кандидатите трябваше да представят имената за включване в бюлетината до четвъртък вечерта; вотът ще се проведе 
съгласно правилата на ЕС за квалифицирано мнозинство, в които по-големите държави-членки имат по-голяма тежест. 
След първоначално гласуване може да има балотаж между двамата финални кандидати. 
Обединеното кралство, което има ново правителство, поиска повече време да обмисли дали да подаде кандидатура, но 
не направи номинация преди крайния срок в четвъртък вечерта, пише още ФТ. 
Южните страни като Испания, Италия и Португалия остро се противопоставят на кандидатурата на Дейселблум, който има 
подкрепата на Германия. Северните столици настояват те да изберат управляващия директор на МВФ, тъй като 
Европейската централна банка е доминирана от граждани на Южна Европа. 
Георгиева, която е от държава извън еврозоната, е поддържана от Франция, но има малка подкрепа сред по-големите 
страни от ЕС. Нейната кандидатура би наложила МВФ да промени правилата си, които не позволяват кандидати на възраст 
над 65 години да кандидатстват. 
МВФ определи срок за номинации на директор през септември и се надява да приключи процеса в началото на октомври, 
преди годишната си среща. 
 
БНР 
 
√ Със 126 млн. евро се увели държавният дълг за месец 
Със 126 млн. евро се е увеличил дългът в подсектор „Централно управление“ към края на юни спрямо май, сочат данните 
на Министерството на финансите. 
В сумата са отчетени и първите две емисии на държавни ценни книжа, които министерството пласира с цел набавяне на 
ресурс за изтребителите Ф16, 
Общо дългът в подсектора е над 11,6 млрд. лева, а съотношението му с брутния вътрешен продукт е 19,8 %. 
  
√ МФ очаква близо 3,25 млрд. лева фискален излишък в края на юли 
Министерството на финансите очаква близо 3,25 млрд. лева излишък  по консолидираната фискална програма към края 
на юли благодарение на положителното развитие при приходите и на относително ниското изпълнение на разходната  
част. 
На база на предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална 
програма (КФП) на касова основа към юли 2019 година да бъде положително и в размер на 3,2462 млрд. лева (2,8% от 
прогнозния БВП). 
Основните фактори за формирането на прогнозираното превишение на приходите над разходите за първите седем месеца 
на годината са, от една страна, положителното развитие при приходите, а от друга - относително ниското изпълнение на 
разходите в резултат на концентриране на голяма част от инвестиционните и други разходи в третото и четвъртото 
тримесечие на 2019-а година, отбелязва финансовото министерство. Предвид посочените причини, традиционно 
бюджетното изпълнение през първото полугодие на годината се характеризира с превишение на приходите над разходите, 
докато през второто полугодие, и по-специално през последното тримесечие, се отчита отрицателно бюджетно салдо.  
Поради това бюджетното салдо за първите седем месеца на годината не може да бъде съотнесено към заложената 
годишна фискална цел, допълва Министерството на финансите. 
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Очаква се приходите и помощите по КФП към юли тази година да бъдат в размер на 25,9427 млрд. лева, което е 59,2% от 
годишния разчет и спрямо същия период на миналата година отчитат ръст с 3,3952 млрд. лева благодарение на ръст както 
при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват 
основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в 
размер на 1,7557 млрд. лева, неданъчните приходи – 1,0688 млрд. лева, а приходите от помощи и дарения – 570,7 млн. 
лева. 
В същото време разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в 
бюджета на ЕС) към седмия месец на тази година са в размер на 22,6965 млрд. лева, което представлява 49,0% от годишния 
разчет. Точно преди година разходите бяха в размер на 20,5325 млрд. лева, посочва Министерството на финансите, като 
номиналното нарастване през настоящата година се дължи основно на по-високия размер на разходите за персонал 
(увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор 
и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), на по-високи социални и 
здравноосигурителни плащания и други, отчита министерството. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31-ви юли 2019-а година, възлиза на 811,9 млн. 
лева, което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 
 
√ Почина бившият управител на БНБ Любомир Филипов  
Почина бившият управител на Българска народна банка Любомир Филипов, съобщи БНБ. 
Управителният съвет на БНБ поднася на семейството и близките му най-дълбоки съболезнования за тежката и 
непоправима загуба. 
Роден на 14 юни 1945 г. в Берковица, Любомир Филипов завършва изчислителна математика и програмиране в Софийският 
университет. В периода 1967 - 1976 г. е на работа към Научния център към Държавния комитет за планиране. През 1973 г. 
специализира в Оксфорд, Великобритания. През юли 1976 г. постъпва на работа в БНБ като съветник на председателя. През 
1978 г. е назначен за генерален директор на кредитното планиране и член на УС на БНБ. В периода 1984-1989 г. е член на 
УС на Международната банка за икономическо сътрудничество (Москва). От 1989 г., след специализация в Нюйоркската 
банка на Федералния резерв, е генерален директор на дирекция "Банкови външноикономически отношения" в БНБ. През 
1990 - 1991 г. е последователно началник на управления "Банкови регулатори и анализи" и "Левови операции". От юли 
1991 г. Любомир Филипов е член на УС на БНБ. През 1994 - 1996 г. е подуправител, а между 24 януари 1996 и 11 юни 1997 
г. - управител на БНБ, съобщава БНБ. 
                                               
√ Обмисля се затягане на режима на бързите кредити след хакерската атака  
Обмисля се затягане на режима на отпускането на бързи кредити след хакерската атака на личните данни на над 5 милиона 
българи, съхранявани в НАП. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев във Варна:  
"Никога досега не сме били в такава криза, така че, ако трябва да бъдем абсолютно откровени, ние не можем да си дадем 
сметка за последиците. Специалисти анализират и твърдят, че потенциал за кой знае каква беля няма, защото единните 
граждански номера само допреди една-две години висяха пред избирателните секции и бяха общодостъпна информация. 
Сега лошото е, че в комбинация с някои други данни, защото те данните са неравноделни – за един има повече, за друг – 
по-малко, действително би могло да предизвика проблем, включително се обсъжда дали някои режими по отношение на 
примерно отпускането на бързи кредити не бива да бъдат затегнати предвид опасността да се злоупотреби с лични данни. 
Това е новата заплаха. Няма застрахован. Ако трябва да бъда откровен, в тази конкретна ситуация не сме били достатъчно 
на ниво, щом някой е успял да ни хакне". 
Дончев участва в работата на конференция на Военноморските сили и потвърди, че проектът за доставката на два 
многоцелеви патрулни корабa продължава и до края на годината може да бъде подписан договор. 
 
√ Задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ са 113 млн. лева 
 Задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ в момента са 113 милиона лева, но в близките дни ще се 
увеличат до 127 милиона.  
Причината е предстоящото начисляване и на сумите за поредната доставка на газ, обясни в интервю за програма 
„Хоризонт“ на БНР изпълнителният директор на топлофикационното дружество Кремен Георгиев.  
„Нито аз съм доволен, нито самият "Булгаргаз" естествено, но държа да отбележа, че за този период задължението не е 
увеличено, даже леко е намаляло“, каза той. 
„Топлофикация София“ обжалва решението на енергийния регулатор за цените на тока, който дружеството произвежда по 
високоефективен начин. 
„В ценовото заявление, което подадохме, цената на топлинната енергия е приблизително такава, каквато в крайна сметка 
утвърди КЕВР от цената на тока, ценовото заявление беше 255 лева, а в момента ни е дадена цена 200 лева“, посочи Кремен 
Георгиев. 
 
√ САЩ напускат окончателно ключов ракетен договор с Русия  
САЩ се оттеглят днес окончателно от договора с Русия за ликвидиране на  ракетите със среден и малък обсег на действие, 
съгласно обявеното от администрацията във Вашингтон намерение. 
До тази стъпка се стигна, след като НАТО многократно призова Русия да спре с разработката на нови ракети, които според 
алианса са в нарушение на подписания документ. Поетапното оттегляне от договора на Съединените щати започна преди 
половин година. 
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Помощникът на американския президент по национална сигурност Джон Болтън заяви преди два дни, че Съединените 
щати са спазвали прекалено дълго време договора, докато Русия е продължавала да разработва съвременни балистични 
и хиперзвукови системи в нарушение на документа. 
От своя страна Русия отрича новите ракети да са в нарушение на договора. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг ще даде брифинг по този повод в централата на алианса около обяд.  
Договорът за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег бе подписан между лидерите на САЩ и СССР Роналд 
Рейгън и Михаил Горбачов през 1987 година. Той забранява на двете страни да произвеждат, изпитват и разполагат 
балистични и крилати ракети с наземно базиране с обсег от 500 до 5500 км. Очаква се неговият край да изправи светът 
пред по-напрегната глобална ситуация. 
Кореспондентът на военното издание „Джейнс дифенс уикли“ в Брюксел Брукс Тигнър прогнозира в интервю за БНР, че с 
разпадането на договора за ядрените ракети със среден и малък обсег ще се повиши напрежението в Черноморския 
регион. 
 
 „Мениджър Нюз“ 
 
√ БЕХ плати 52,441 млн. лв. лихва по заема от 550 млн. лв.  
"Български Енергиен Холдинг" ЕАД направи вчера третото плащане за лихва по своята втора емисия еврооблигации от 2 
август 2016 г., листвана на Ирландската фондова борса, съобщиха от холдинга. 
Емисията еврооблигации е с номинал 550 милиона евро, годишен лихвен процент 4,875 на сто и падеж от 5 години. 
Лихвеното плащане е 52,441 млн. лв. (26,813 млн. евро). 
 
√ Лондонската борса си купи компания за финансова информация за 27 млрд. долара  
Лондонската фондова борса съобщи, че се е съгласила да купи компанията за финансова информация Refinitiv за 27 
милиарда долара, съобщи Ройтерс. 
Тази стъпка ще превърне борсата в една от най-големите компании в сектора на анализите и пазарните данни. 
Сделката е оповестена 10 месеца, след като консорциум начело с американския инвестиционния фонд Blackstone обяви 
приключването на покупката с кредит на Refinitiv от медийна група Thomson Reuters. 
Като част от сделката, която беше първоначално оповестена миналата седмица, акционерите в Refinitiv ще запазят около 
37 -процентов дял в Лондонската фондова борса, но по-малко от 30 процента от общите права на глас. 
Съобщението идва, след като Лондонската фондова борса оповести увеличение от 8 процента на общите приходи за 
първото полугодие. 
Thomson Reuters, компанията-майка на Ройтерс, има 45 -процентов дял в Refinitiv. 
 
Politika.bg 
 
√ Ремонтират наново Изборния кодекс заради машините 
От ДПС предлагат да има четци в секциите, за да проверяваме сами бюлетината в устройството, преди да отиде в 
урната  
Избирателите сами да проверяват валидна ли е бюлетината, преди да я пуснат в урната. Такава идея ще предложат от ДПС 
при следващото отваряне на Изборния кодекс във връзка с предложението им за машинно преброяване на бюлетините. 
Още при дебатите при последните поправки в Изборния кодекс за машинното гласуване през последните седмици от ДПС 
неведнъж изтъкнаха, че така ще се намали ролята на членовете на секциите при отчитането на гласовете. Именно затова 
те предлагат и поставянето на четци в секциите, по подобие на тези в тотопунктовете. Така идеята е избирателят, след като 
гласува, да чекира сам бюлетината в устройството. Ако тя е невалидна, четецът я връща, а гражданите въобще не я пускат 
в урната. 
Иначе Изборният кодекс ще бъде ремонтиран отново наесен, непосредствено след местните избори, като отново ще се 
обсъжда темата за машинния вот. Само преди седмица НС окончателно реши,че на местните избори ще се гласува само с 
бюлетини, а на всички останали – парламентарни, президентски и европейски, само с машините. Първоначалният вариант 
пред виждаше освен местните избори, машинният вот да отпадне и за парламентарни, заради сложността на изборите за 
общинари и депутати. Впоследствие обаче преодоля обратното мнение и от обхвата на гласуване с машини отпадна само 
местните избори. Самите текстове обаче не са достатъчно прецизни, за да се даде гаранция, че на всички следващи избори 
ще се гласува 100 % с машини, както гласеше законът преди това, въпреки намеренията и тълкуванията на законотворците. 
От управляващото мнозинство коментираха,че ако оттук нататък ще се гласува само с машини, то целия ИК трябва да се 
промени из основи, като трябва да се постави въпроса за покупката на устройствата , а не за тяхното въвеждане. Отделно 
от това е и въпросът кой държавен орган ще сертифицира и одитира машините, дали липсата на такава може да бъде 
предпоставка за касиране на вота. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 2 август 
София. 

- От 11.00 часа започва строителството на ул. „Централна" в район „Овча купел" . Улицата се изгражда в района на 
Метростанция 17. На кръстовището на ул. „Централна" и ул. „Линкълн" /зад болница „Доверие"/. На събитието ще 
присъства заместник-кметът на СО Дончо Барбалов. 
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- От 11.00 часа в двора на 42 ОДЗ (нова 42 ДГ) „Чайка", ж.к. „Връбница-1", до бл. 507, район „Връбница", ще се 
проведе официална церемония „Първа копка" във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по 
модернизацията на съществуващия обект. 

- От 11.00 часа в зала „Пресцентър" в сградата на Националния статистически институт ще бъде представен новият 
проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от 
нарушаване на техните права". 

*** 
Благоевград. 

- От 10.30 часа на площад „Македония" ще се проведе ритуал по полагане на цветя и венци пред паметника на Гоце 
Делчев по повод 116-ата годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в офиса на АБВ-Бургас в к-с „Лазур", бл. 144, ще се проведе пресконференция на партията. 
*** 
Враца.  

- От 14.00 часа в Областна администрация - Враца ще се проведе извънредно заседание на Областната епизоотична 
комисия. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа пред паметника на Тодор Александров в Кюстендил, ще бъдат отбелязани 116 години от Илинденско 
- Преображенското въстание 

*** 
Разград. 

- От 11.00 часа в зала 712 на Областна администрация - Разград ще се състои заседание на Областната епизоотична 
комисия. 

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

- Лични данни и хакерски атаки. Как продължава разследването? 
- Държавата и стопаните по следите на заразата. Има ли шанс да бъде спряна чумата по прасетата? 
- От София до Скопие. Как се пази добросъседството? 
- Нова супер лаборатория на българската база в Антарктида. Кой е авторът на проекта? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Защо 4 години процедури и формалности не са достатъчни на столичната община, за да премахне един стар 

автомобил? 
- На живо: Какви са мерките срещу чумата по свинете в Южна България?  
- Защо прокуратурата разпространи доказателства срещу „Тад Груп"? 
- За избора на нов главен прокурор и пробива в базата данни на НАП - коментар на Калин Калпакчиев, председател 

на Съюза на съдиите. 
- Ексклузивно - в студиото директорът на ГДБОП, главен комисар Ивайло Спиридонов. 
- В рубриката „Чети етикета" с Биляна Гавазова: Как мобилните приложения променят живота ни и влияят на 

здравето? 
- За първи път в потопената църква край Жребчево ще бъде отслужена литургия. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На живо: Говорят родителите, чието дете беше отнето от социалните в Италия. 
- Доказателства на показ. Защо се стигна до безпрецедентния ход на прокуратурата за разследването на хакерската 

атака? 
- Кирки и кофи с боя върху капака на колата. Докъде стига отмъщението върху автомобилите? Румен Бахов на живо. 
- Спасена от катастрофа! Кой помогна на жена, карала километри по джанти? 
- Нов играч в политиката. Какво одобрение би получила партия на Слави Трифонов? Говори Първан Симеонов. 
- За прасетата и хората. На живо: протести заради чумата! Как ще действат властите? 
- И още: Абсурд по време на чума - защо отказаха да регистрират прасе, а после накараха стопанина му да го заколи? 
- Женски бокс на ринга! На живо преди историческия мач за титла при дамите у нас. 
- Човекът, който може да лети. Световният рекордьор по парапланеризъм Веселин Овчаров преди състезанието на 

най-добрите във въздуха. 
 
Дневник  
 
√ Изборно поражение в Уелс сведе парламентарното мнозинство на торите до 1 глас 
Новият британски премиер Борис Джонсън вчера понесе първото си изборно поражение, след като неговата 
Консервативна партия загуби частичните парламентарни избори в избирателния окръг Брекон и Радноршър в Уелс, 
съобщиха "Франс прес" и "Ройтерс", цитирани от БТА. 
Според официалните резултати кандидатът на проевропейската партия Либерални демократи Джейн Додс е победила 
кандидата на Консервативната партия Крис Дейвис с 13 826 гласа срещу 12 401. 
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Така парламентарното мнозинство на управляващите консерватори беше сведено до само един глас, което усложнява 
стратегията на Джонсън за Брекзит, отбелязва АФП. Правителството на Джонсън зависи от подкрепата на малката 
северноирландска Демократична юнионистка партия за крехкото си мнозинство в парламента, като само шепа 
разбунтували се консерватори са необходими, за да загуби ключови гласувания. 
До тези частични избори се стигна, след като депутатът от консервативната партия Крис Дейвис беше обвинен в 
деклариране на неверни данни за разходите си и беше отзован от парламента с петиция на местни избиратели, отбелязва 
"Ройтерс". 
"Първата ми работа като ваш народен представител, когато пристигна в Уестминстър, ще бъде да намеря Борис Джонсън 
където и да се крие и да му кажа гръмко и ясно: "Престанете да си играете с бъдещето на нашите общности и веднага 
изключете варианта за Брекзит без сделка", заяви Додс, цитирана от ДПА, след обявяването на резултата от изборите. 
Джонсън, който пое властта миналата седмица, каза, че не планира провеждане на избори преди Брекзит, но той може да 
бъде принуден, ако депутатите, опитат да спрат евентуално излизане от ЕС без сделка като свалят правителството с вот на 
недоверие. 
Резултатите от Брекон, където комбинираният вот за партиите, подкрепящи Брекзит превъзхождаше този за подкрепящите 
оставането в ЕС, вероятно ще засили призивите за евентуален съюз между консерваторите и Партията на Брекзит на 
Найджъл Фараж на бъдещи избори. На изборите за Европейски парламент през май партията на Фараж спечели най-много 
гласове. 
 


