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√ Как умението да говориш български се оказа най-ценно за намиране на работа 
Менюто в ресторанта е с куп печатни грешки, на входа на магазина пише "Търсиме продавачка", на работа шефът не може 
да ни обясни какво точно иска да се свърши, а като си поръчаме шкафче, се оказва, че вратата се отваря в грешната посока. 
С тези и подобни проблеми хората се сблъскват постоянно, а причината е, че мнозина от нас не умеят да си служат добре 
с българския език. 
Затова това умение напоследък все повече се цени от работодателите, показа допитване на "Дневник" до различни 
специалисти. Това потвърди и проучване на Агенцията по заетостта, която изследва наскоро какви са потребностите на 
работодателите. Оказва се, че през тази година умението за общуване на роден език е водещо. 
От общо три проучвания (две през 2018 г. и едно през тази) експертите на агенцията не се ангажират да очертаят тенденция 
заради недостатъчната база за сравнение, но и при трите проучвания работодателите поставят притежаването на 
компетенции в общуването на роден език на едно от челните места, заедно с ключовата компетентност "Инициативност и 
предприемачество" (способности за адаптиране към промени, за работа в екип, поемане на отговорност за собствените 
действия, определяне на постижими цели, мотивация за успех). 
Последните данни (февруари – март 2019 г.) показват, че в 20 от 28 области на страната тази компетентност е поставена на 
първо място, в 6 от областите – на 2-ро и само в две области – на трето (Велико Търново и Кюстендил). Най-убедително 
работодателите заявяват потребност от компетентно общуване на роден език в областите Хасково и Монтана (с 50.3% от 
анкетираните), следват Кърджали (с 49%), Плевен (с 42.3%) и Сливен (с 40.4%), коментираха експерти от агенцията. 
Общуването е част от работното ежедневие на всяка професия и във всеки икономически бранш, и наличието на тази 
компетентност е важен фактор за формиране на ефективно работещ персонал, коментираха оттам. 
Еднакво важно и за изпълнителите, и за мениджърите 
"Ако погледнем професиите, най търсени на пазара на труда, ще видим, че умението за общуване на роден език е важно 
за почти всички тях", коментира пред "Дневник" директорът "Програми и проекти" в Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Росица Стелиянова. 
Тя поясни, че това умение включва способността на бъдещия работник да интерпретира факти, да изказва мисли, да 
борави с информация в писмена и устна форма, да умее да слуша активно, да пише грамотно, да има достатъчен речников 
запас, да има презентационни умения, да излага аргументи при преговори, да говори пред публика. Това е еднакво важно 
както за машинния инженер, така и за професиите изискващи средно професионално образование като машинния 
оператор, работника в дървообработването, но и на заварчика, и на шлосера, електротехника, добави тя. 
Например, в машиностроенето кандидатите за работа задължително трябва да могат да работят в екип, а това предполага 
умение да разпределиш и обясниш задачите, които си получил от страна на шефа на екипа, да разбереш какво се изисква 
от теб, да го изпълниш и да дадеш обратна връзка, даде пример Стелиянова. "Един машинен инженер трябва да може да 
обясни как се работи с нова машина, например, и да мотивира членовете на екипа си, а един шлосер, който не ръководи 
никого, но също е част от екипа, би трябвало да може да разбере какво се изисква от него при обработката на отделен 
детайл, и каква е функцията на този детайл в една машина или процес, за да се преценят характеристиките на неговата 
изработка. ", продължи тя. 
Работещите в микропредприятия пък или самостоятелно наетите общуват с клиентите и трябва ясно да разбират каква 
точно е поръчката и как да я изпълнят. 
Според експерта, високата оценка на тези умения излиза на преден план едва сега, защото в продължение на години не е 
разбирана нейната същност. И сега в доста от случаите самооценката на търсещите работа е, че те могат перфектно да 
работят в екип, но това не винаги е така, каза Стелиянова. Тя обърна внимание обаче, че завишената самооценка много 
лесно проличава в хода на интервюто, ако бъде зададен въпросът: "Как бихте изпълнили задача в екип с колегата си, ако 
той категорично откаже?" 
В отговор на въпрос Стелиянова добави, че тези умения трябва да се придобиват в училище, но по интересен и забавен 
начин, защото злоупотребата при общуването в интернет (с емотикони, печатни грешки и чуждици) също осакатява изказа 
на децата. 
Какво е компетенцията "общуване на роден език" 
Това е способността да се изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в 
писмена форма (слушане, говорене, четене и писане), и да се общува по подходящ и творчески начин във всички ситуации 
в обществения и културен живот, в образованието и обучението, по време на работа, в къщи и през свободното време. 
Общуването на роден език изисква речников запас, знания по функционална граматика и езиковите механизми. То 
включва познаване на основните видове устно взаимодействие, на набор от литературни и нелитературни текстове, на 
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основните характеристики на различни стилове и регистри на езика, на многообразието от езикови форми и общуване 
според ситуациите. 
Положителната нагласа към общуването на роден език включва предразположеност към критичен и конструктивен диалог, 
отношение към естетическите качества, стремеж към тяхното откриване и интерес към общуване с другите. Това 
предполага осъзнаването на въздействието на езика върху другите и нуждата от положително и социално отговорно 
разбиране и използване на езика. 
Проучване, финансирано от Европейската комисия, още преди години показа, че световната икономика губи над 1 трлн. 
евро годишно от грешки в общуването. Още по темата вижте във видеото на "Дневник" от рубриката "С две думи": 
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√ БНБ очаква българската икономика да нарасне с 3,7% през 2019 г. 
Годишната инфлация ще се ускори слабо в края на годината и ще достигне 2,6%, прогнозира централната банка 
През 2019 година растежът на външното търсене на български стоки и услуги ще се забави, пише във втория брой на 
Икономически преглед на БНБ, публикуван днес от Централната банка. Данните за икономиката на страната в него са към 
24 юни тази година. 
Забавянето на външното търсене на наши стоки е поради продължаващото отслабване на растежа на световната търговия, 
повишената несигурност, свързана с международните външнотърговски конфликти и Brexit, неблагоприятната 
икономическа ситуация в Турция, както и поради очакванията за забавяне на икономическия растеж в Румъния и в някои 
страни от Еврозоната, посочват от БНБ. 
С изчерпването на негативния принос на Турция БНБ прогнозира растежа на външното търсене на български стоки и услуги 
да се ускори през 2020 - 2021 г. 
За периода 2019 - 2021 г. експертите на Централната банка очакват цената на петролните продукти в долари да се понижи 
спрямо 2018 г., докато цените на неенергийните продукти в долари първоначално да се понижат през 2019 г., но 
впоследствие да се повишат през 2020 г. и 2021 г. 
БНБ прогнозира, че през 2019 г. темпът на нарастване на реалния БВП на България да се ускори спрямо 2018 г. и ще възлезе 
на 3,7 на сто. За периода 2020-2021 г. БНБ очаква растежът на реалния БВП да се забави плавно спрямо 2019 г. и да достигне 
3,4 на сто през последната година на прогнозния хоризонт. 
Годишната инфлация, чиято динамика до голяма степен се влияе от международните цени на петрола и храните в евро, се 
очаква да се ускори слабо в края на 2019 г., възлизайки на 2,6 на сто, след което да се забави и да остане на нива близо до 
2 процента до края на прогнозния хоризонт. 
Рисковете за макроикономическата прогноза клонят към реализиране на по-слаб растеж на реалния БВП и произтичат най-
вече от външната среда, където има рискове от по-слабо от прогнозираното нарастване на търсенето на български стоки и 
услуги. Вътрешен фактор, който създава несигурност за реализиране на прогнозата, е динамиката на съфинансираните от 
ЕС и от националния бюджет публични инвестиции. 
Рисковете пред реализирането на прогнозата за инфлацията произтичат най-вече от възможността за по-висока цена при 
енергийните продукти и при базисните компоненти. 

 
√ Възможно ли е сътрудничество между Босна и Херцеговина и България? 
Посланикът на балканската държава обеща да работи за засилване на бизнес отношенията 
Босна и Херцеговина е в процес на преговори с България за установяване на партньорски отношения между босненските 
производители на мебели и българските търговци и прекупвачи. Това става ясно от интервю за Bloomberg TV Bulgaria на 
посланика на Босна и Херцеговина в София негово превъзходителство Здравко Бегович. 
„Искам да подчертая възможностите за сътрудничество в дърводобива в Босна и Херцеговина. Ние сме един от големите 
износители на мебели в Европа. В момента водя разговора с председателя на Българската стопанска камара за 
организиране на посещение на производители на мебели от Босна и Херцеговина, за да ги свържем с по-значими купувачи. 
Смятам, че в тази област може да има сътрудничество“, коментира дипломатът.  
Специалната задача, с която е натоварен Бегович при назначението си, е да развие максимално двустранните отношения 
между двете балкански държави в областите на икономиката, културата, образованието и здравеопазването, коментира 
още посланикът. 
Вътрешното-политическият и икономическият живот в Босна и Херцеговина продължава да страда от липсата на 
сформирано правителство след миналогодишните избори. Надеждите на Здравко Бегович са, че до края на септември или 
началото на октомври правителството ще е факт, а до края на година това би имало своето отражение върху всички важни 
сектори в страната. 
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Агенция „Монитор“ 
 
√ Борисов назначи Марияна Николова за шеф на Съвета по киберсигурност  
Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов вицепремиерът по икономическата и демографската политика 
Марияна Николова е определена за председател на Съвета по киберсигурността, съобщиха от пресцентъра на кабинета.  
Съветът по киберсигурността бе създаден като консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите 
на киберсигурността. Законът за киберсигурност, с който бе регламентирано създаването на Съвета, е приет от 44-то 
Народно събрание на 31 октомври 2018 г. 
 
√ Обучение и работа за хората с много увреждания 
Субсидията е до 300 000 лева, кандидатстват нови предприятия  
Хората с множество увреждания ще получат шанс за обучение и работа в центрове за защитена заетост. Идеята е те да се 
обучават и едновременно с това да извършват трудова дейност, обясниха пред „Монитор“ от Агенцията за хора с 
увреждания. 
Размерът на субсидията е до 300 000 лева, като за нея ще се кандидатства с конкурс. Тя е равно разделена – 50% са за 
трудови възнаграждения, а останалите са за открити и приспособени места за труд. 
Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-
лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни 
предложения по тази методика трябва да бъдат новообразувани икономически предприятия, като предметът им на 
дейност е необходимо да е съобразен със Закона за хората с увреждания. 
Центърът за защитена заетост е механизъм в подкрепа на трудовата интеграция, тъй като степента на увреждане не 
означава нетрудоспособност. Осигуряват се условия за платена работа и предоставяне на услуги съгласно Закона за хората 
с увреждания. Включените в дейността на центровете ще получават половината от минималната работна заплата докато 
се обучават и усвояват трудови навици. Те могат да се наемат за изпълнение на икономически дейности, които отговарят 
на специфичните им възможности за упражняване на труд, като трябва да участват минимум 15 лица с множество трайни 
увреждания. 
Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от осемнадесет месеца. През този период кандидатът, който е създал 
център за защитена дейност с финансиране от агенцията, е длъжен да поддържа устойчивост на дейностите на наетите 
лица с увреждания. Усвояването на парите се следи от Агенцията за хората с увреждания чрез наблюдение и контрол. 
Кандидатстващите с проектни предложения трябва да предоставят минимален пакет от персонални подкрепящи услуги, 
свързани с конкретните работни места, които да подпомагат създаването и поддържането на защитената заетост, 
включващи оценка на професионалната пригодност, трудово наставничество и психологическа подкрепа. В предприятията, 
в чиято дейност участват преобладаващо лица с множество трайни увреждания, ще се изискват по-интензивни медицински 
грижи, както и материално-техническо оборудване, съответстващо на дейността. Идеята е хората с увреждания да 
придобият професионални умения. 
Средствата за финансов стимул не могат да надвишават 50% от минималната работна заплата за страната. Размерът на 
отпуснатите средства за финансовите стимули се определя ежемесечно и е в съответствие със сключените трудови 
договори с наетите. От центровете трябва да съдействат и да подпомагат за намиране на работа в специализирана или 
обичайна работна среда. 
Крайният срок за подаване на проекти е 4 октомври 2019 година, като такива могат да се подават и онлайн, уточняват от 
Агенцията за хората с увреждания. Утвърдените за финансиране кандидати сключват договор с изпълнителния директор 
на агенцията, а сумата по договора се изплаща на траншове. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Вицепремиер иска до 15 години затвор и забрана за посещение на държави от ЕС за хакерски атаки 
Вицепремиерът Марияна Николова заяви пред "Нова телевизия", че ще направи предложение за промяна на 
Наказателния кодекс, с която да бъдат увеличени наказанията за компютърни престъпления. По думите ѝ наскоро Съветът 
на Европа е приел наредба, регламентираща редица санкции срещу хакери, които правят пробиви в страни - членки на 
Европейския съюз, и предстои България да синхронизира законодателството си с европейското. 
Николова уточни, че в момента наказанията за компютърно престъпления са в порядъка от 2 до 8 години затвор. Освен 
това и глобите не били достатъчно големи, като тя ще поиска и тяхното увеличение. 
"Ще предложа от 5 до 15 години затвор за подобни престъпления, в които попадат проникването и хакването на пароли. 
В закона ще се уточнят какви са точно видовите компютърни престъпленията. На европейско ниво санкциите са 
значителни. Една от тях е хакерът да не може да влиза в нито една държава в ЕС. Освен това ще му бъдат блокирани 
банковите сметки и имуществото. Всеки хакер трябва да знае, че ще го грозят най-тежки санкции. Това Съвета на Европа 
наскоро го прие", каза Николова. 
Тя добави, че хакерските атаки са проблем на Европа в последните години. Като пример даде Германия, откъдето излезли 
"милиарди левове" след подобни престъпления. Именно заради това са направени и първите промени в Закона за 
електронното управление. 
Думите ѝ идват след скандала с изтичането на данните на над 5 млн. българи от електронните масиви на Националната 
агенция за приходите. Към момента по случая обвиняеми са управителят на фирмата "ТАД груп" Иван Тодоров, както и 
двама негови служители. 
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По думите ѝ предложението да поеме Съвета по киберсигурността е било отправено лично от премиера Бойко Борисов, 
като уточни, че това е станало на 19 август. Това е само ден след изказването на съпредседателя на "Обединени патриоти" 
Валери Симеонов, че през септември може да има промени в управляващата коалиция. Николова зае вицепремиерския 
пост именно от Симеонов, като преди това беше началник на кабинета му. 
"Назначението ми начело на Съвета по киберсигурност няма връзка с изявления на политически лидери. Тук става въпрос 
за ресорна отговорност и експертиза", уточни Николова. 
 
√ Румъния и САЩ се обявиха против "Северен поток 2" и други руски проекти  
САЩ и Румъния признават, че енергийната сигурност е въпрос на национална сигурност. Подчертаваме нашето несъгласие 
със "Северен поток 2" и други проекти, които поставят нашите съюзници и партньори в зависимост от енергоносителите от 
Русия." Освен това се заявява, че Румъния има интерес от нова ядрена централа или мощност (освен АЕЦ "Черна вода"), за 
която да работи с американците. 
Това се казва в съвместно изявление на президентите на САЩ и Румъния Доналд Тръмп и Клаус Йоханис по повод 
гостуването на румънския държавен глава в Белия дом. 
То е разпространено на сайта на Белия дом и без да споменава изрично, очевидно има отношение и към продължаването 
на "Турски поток" в България и Унгария или ядрените централи с руско участие или финансиране, които вече се строят или 
се планира да бъдат строени в двете страни. 
"Румънските ресурси от природен газ имат потенциал да увеличат просперитета на нашите народи и да засилят 
европейската енергийна сигурност. САЩ и Румъния ще обсъдят как най-добре да подобрят инвестиционния клима в 
енергетиката на Румъния по начин, от който имат полза и двете страни. Окуражаваме нашите индустрии да работят тясно 
в подклепа на румънските цели в мирната ядрена енергетика", се казва още в текста. 
Против "Северен поток 2", който се строи единствено от "Газпром", вече се обявиха Украйна, Полша и балтийските страни. 
Дания още не е дала разрешение за преминаване на част от трасето през нейните води в Балтийско море, порад икоето 
проектът едва ли ще успее да заработи в срок в нощта на 31 декември срещу 1 януари 2020 г. 
През май Букурещ подписа предварително инвестиционно споразумение с Китайската генерална ядрена корпорация 
(CGN) за разширяването на румънската АЕЦ "Черна вода". Документът предвижда до 60 работни дни да бъде създадена 
проектна компания за изграждането на два нови енергоблока в централата, всеки с мощност 700 мВт. В нея 51% дял ще 
имат китайците, а останалите 49% ще са на румънската Nuclearelectrica, която управлява централата. Приблизителната 
инвестиция се оценява на 8 млрд. долара. 
Но в края на юли енергийният министър Aнтoн Aнтoн, цитиран от в. "Адевърул", каза, че Pyмъния може caмa да cтpoи 
ядpeни peaĸтopи, aĸo се провалят paзгoвopитe c Kитaй. По думите му до края на 2019 г. би трябвало да има споразумение 
с китайците за пyбличнo-чacтнoтo пapтньopcтвo за бъдещите трети и четвърти в "Чepнa вoдa". В противен случай Pyмъния 
щяла сама да инвecтиpa в проекта за разширяване на централата чpeз дъpжaвнaта ĸoмпaния Nuclearelectrica. 
В декларацията на двамата президенти се говори за Китай, като се заявява, че "ще работим за избягване на рисковете за 
сигурността, съпровождащи китайските инвестиции в 5G телекомуникационни мрежи". 
 
Dnes.bg 
 
√ Официално: 13 компании искат да участват в АЕЦ "Белене" 
Седем от тях със заявка да са стратегически инвеститори 
13 заявления са подадени за участие в организация на проекта АЕЦ "Белене". Това заяви на пресконференция министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова, цитирана от Агенция "Фокус". 
Петкова обясни, че подадените заявления се делят на три основни части. 
"Заявления за стратегически инвеститор за проекта, за участие в организацията на проекта чрез закупуване на оборудване 
и заявление за договор за изкупуване на електроенергия", уточни тя. 
По думите й, 7 от запвленията са подадени от компании, желаещи да участват като стратегически инвеститор. 
2 от исканията пък са за участие в проекта чрез доставка на оборудване, а 4 - съдържащи информация за договор за 
изкупуване на енергия. 
Сред заявилите желание  подадено заявление от НЕК на Северна Македония за придобиване на миноритарен дял и 
дългосрочно изкупуване на енергия. 
"С тези участия се вижда, че има интерес от световните лидери в ядрената енергетика", подчерта Петкова. 
Припомняме, че вчера стана ясно, че руската държавна компания "Росатом" е дала официално заявление за участие в 
строежа, което е било прието на НЕК. Оферти са подадени и от корейска и китайска компании. 
 
БНТ 
 
√ Йордански външен министър за първи път у нас 
Йордански външен министър за първи път у нас - по покана на вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева. 
Айман Ал-Сафади се срещна с министър-председателя, с външния министър и с президента. България и Йордания ще 
задълбочат сътрудничеството си в сигурността, борбата с радикализацията и тероризма - това стана ясно след срещите. 
Министърът на външните работи на Хашемитско кралство Йордания Айман Ал-Сафади беше посрещнат първо от премиера 
Бойко Борисов. На срещата министър-председателят подчерта, че България високо оценява инициативите на краля на 
Йордания за борба с тероризма като най-важната част от тях са срещите от процеса „Акаба". И допълни, че сме готови да 
разгледаме възможните форми на сътрудничество и в рамките на други формати. 
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По-късно министрите на външните работи на България и Йордания подписаха споразумение, с което отпадат визите за 
посещения с дипломатически и служебни паспорти на гражданите на двете страни. 
Първият ни дипломат Екатерина Захариева заяви, че двете държави могат да работят заедно за постигане на траен мир в 
Близкия Изток. 
Екатерина Захариева - вицепремиер, министър на външните работи: Истина е, че много по-сериозната битка, а именно 
идеологическата битка тепърва предстои и Йордания има много сериозна експертиза в тази сфера. България е една от 
държавите, която се гордее с етническа толерантност, но мислим, че нашите служби, че нашите институции могат да 
споделят много експертиза в тази сфера и заедно да се борим за постигането на трайния мир. 
Айман Ал-Сафади - министър на външните работи на Хашемитско кралство Йордания: Йордания ще продължи да се 
бори за стабилността в региона. Ние коментирахме това и с нашите партньори, така че този мирен процес да 
просъществува и да бъде приет от хората. Затова е необходимо да получим легитимна подкрепа. 
България високо цени усилията на Йордания за поддържане на мира и стабилността в Близкия Изток, което е от 
изключително значение за държавите от съседните региони и за Европейския съюз, посочи президентът Румен Радев. 
България и Йордания ще продължат и двустранния обмен на информация и опит в превенцията на радикализацията, стана 
ясно още на срещата. 
 
√ Огромен интерес към дуалните паралелки в пловдивските училища 
Огромен интерес към дуалните паралелки в професионалните гимназии в Пловдив и областта. Седем от тях бяха 
запълнени още на първо класиране. От Инспектората по образованието отбелязват нарастващата през последните години 
положителната тенденция благодарение на бизнеса, който все по-осезаемо изпитва глад за кадри. 
Заради големия интерес към професионалното образование тази година гимназиите в Пловдив и областта са заявили 18 
дуални паралелки. 
Рангел Райчев, старши експерт по организация на средното образование - РУО-Пловдив: Дуалната система на обучение 
добива все по-голяма популярност сред учениците и сред родителите. В началото родителите се притесняваха и самите 
ученици се притесняваха какво точно представлява дуалната система на обучение и сега след като години в пловдивска 
област има такава система виждат, че тя има своите предимства. 
Интерес от бизнеса в региона има към техническите специалности, които се броят на пръсти. Все по-осезаема липса на 
кадри има в областта на топлинната техника. Поради това от новата учебна година Професионалната гимназия по 
хранителни технологии и техника ще въведе дуално обучение по специалността „Топлотехника". Паралелката вече е 
запълнена на първо класиране. 
Инж. Людмила Ганчева, директор на ПГ по хранителни технологии и техника: Учениците ще изучават освен теоретични 
знания и чисто практически, свързани с изграждане и монтаж на системите в тази област. Като при дуалната система на 
обучение изцяло ще бъде и учебната и производствената практика в реална работна среда. 
По време на обучението учениците ще практикуват в 20 фирми в региона. 
 
√ Законни ли са автосервизите и паркингите под мостове? 
Единствените материали, които могат да се съхраняват под мостове са за поддръжката на пътищата, обясниха за БНТ от 
Пътната агенция. Най-често това са пясък, сол и луга за зимната обработка на пътищата. Пожарът на магистрала "Струма" 
беше предизвикан именно от нерегламентирано използване на пространството под моста. В столицата почти всички 
такива пространства са отдадени под наем. Какви опасности крие това, провери Карина Караньотова. 
Единствено Пътната агенция има право да складира материали под мостовете, намиращи се по републиканската мрежа. 
През зимата там имат право да паркират и машините за снегопочистване. 
инж. Иван Досев, АПИ: В обхвата на пътя се забранява поставянето и складирането на материали, които не са необходими 
за пътя или са в резултат от битова или стопанска дейност, която се извършва в съседни имоти. 
Ежедневните обходи на пътищата целят да установят именно подобни нарушения. Ако бъдат констатирани - отговорността 
за почистването е на Пътната агенция. 
инж. Иван Досев, АПИ: Когато става въпрос за неща, които са в нашия обхват и ние ги установим, веднага ги отстраняваме 
или подаваме сигнали към съответните институции, защото има такъв случай, че ние не можем да ги отстраним. 
В София почти няма мост, под който да няма сервиз или паркинг, затова попитахме в направление "Архитектура и 
градоустройство" дали това е законно. След нашето запитване главният архитект Здравко Здравков е помолил всички 
районни кметове да направят проверка на тези обекти. 
Резултат ще има до две седмици. Засега е ясно само, че преди повече от десет години общинският съвет е дал няколко 
пространства под мостове за нуждите на Центъра за градска мобилност. 
Под този за летището има два наказателни паркинга, а третият е отдаден под наем. Кметът на района обясни за БНТ, че 
това е заварено положение и това вече не се прави. Помещенията под моста на 4-ти километър също са на ЦГМ и са 
отдадени под наем, а от другата страна има автоцентър. Договорът за използване и на това пространството е отпреди 15 
години. В същото време мазилката от моста пада, наемателите се притесняват за клиентите си, но нямат право на ремонт, 
защото собствеността е общинска. 
 
√ Изтича срокът за подаване на оферти за чистене на София  
В София изтича крайният срок за подаване на оферти в търга за почистващи фирми, обявен от общината. 
Стойността на обществената поръчка е 436 млн. лева, а срокът - 5 години. 
Почистването в столицата е разделено на седем зони като най-скъпата включва районите "Средец", "Лозенец" и 
"Студентски", а най-евтината обхваща "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър". За година общият събран и транспортиран 
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отпадък на територията на общината е между 350 и 400 хиляди тона. Офертите на участниците в търга ще бъдат отворени 
утре. 
 
√ Първи пряк сблъсък на Борис Джонсън и лидерите на ЕС за Брекзит 
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск и Европейската комисия отхвърлиха предложението на британския 
премиер Борис Джонсън за предоговаряне на споразумението за Брекзит. От Брюксел са категорични, че Лондон не 
предлага реална алтернатива на предпазния механизъм срещу нова граница на остров Ирландия. 
Две конкретни неща в писмото на Борис Джонсън до Доналд Туск скандализират Брюксел - че британският премиер 
предлага предпазният механизъм да бъде заменен само от голи обещания и неясни ангажименти и че споразумението за 
Брекзит, а не самият Брекзит, застрашава мира в Северна Ирландия. 
Наташа Берто, говорителка на Европейската комисия: Писмото не предлага действащо правно решение за 
предотвратяване на връщането на ирландската граница. Не посочва каквито и да било конкретни алтернативи. Няма 
гаранция, че такова споразумение би останало в сила до края на преходния период. 
Самият Туск отвърна в туитър, че "противниците на предпазния механизъм, които не предлагат реални алтернативи, 
всъщност са за връщането на ирландската граница." Европейският съюз е категорично на позицията, че това би сринало 
споразумението от 1998-а, с което беше сложен край на 30 години размирици в Северна Ирландия. 
Ангела Меркел, канцлер на Германия: В момента, когато имаме практическо решение за съхраняване на Споразумението 
от Разпети петък и едновременно за границите на общия европейски пазар, предпазният механизъм вече няма да е нужен. 
Така Ангела Меркел, с която Борис Джонсън ще се срещне утре, даде да се разбере, че споразумението за Брекзит няма 
да се предоговаря. Междувременно на остри критики беше подложен планът на Джонсън за рязко спиране на свободното 
придвижване между кралството и съюза още на 31 октомври. 
Джереми Корбин, лидер на Лейбъристката партия: Означава ли това, че някой, който работи тук като доктор например, 
ако отиде да види семейството си в Германия или Чехия, няма да бъде пуснат обратно? Това е налудничаво! 
Лейбъристите вещаят хаос с около 2 милиона европейци, които няма да могат да се регистрират навреме като уседнали 
във Великобритания в случай на Брекзит без споразумение. 
 
БНР 
 
√ Експерти предупреждават за нова икономическа криза 
Репортаж на Наталия Ганчовска за предаването „12+4“ на програма „Хоризонт“ 
Експерти предупреждават за нова икономическа криза, която може да застигне и България. Икономиката ни усеща първите 
ефекти от забавянето на световната икономика – свиването на износа, на производството и на инвестициите. 
Страната ни запазва икономическия си растеж от около три процента и половина на годишна база. Продължават да растат 
заетостта, заплатите и потреблението, но данните на статистиката от последните  месеци не са така оптимистични. 
"Пренасянето вече започна. В България имаме свиване на индустриалното производство, имаме свиване на износа, дали 
това ще даде начало на рецесии в България или просто на забавяне на растежа, сега е рано да се каже", каза Лъчезар 
Богданов от Института за пазарна икономика. 
"При всички случаи България е в по-добро състояние, отколкото беше през 2008 година, когато стартира глобалната 
финансова криза, но това не означава, че няма да има много бързи и непосредствени ефекти, ако се стигне до по-сериозно 
забавяне на икономиките на водещите европейски страни". 
А това вече се наблюдава предимно в търговията и в производството. Забавянето на китайската икономика, износът и 
търговските войни в глобален план също дават основание на експертите да предупреждават за очаквана рецесия или даже 
криза. 
 
√ Очаква се решение за отчуждаване на частни имоти за изграждането АМ "Хемус  
На редовното си заседание правителството се очаква да приеме решение за отчуждаване на имоти частна собственост, 
необходими за изграждането на автомагистрала "Хемус" в областите Ловеч и Плевен. 
Ще бъде определен и победител в конкурса за концесионер на плаж "Къмпинг Черноморец" в община Созопол. 
Министрите ще разгледат промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, както и в Закона за безопасно 
използване на ядрената енергия. 
 
√ Какво ще промени регистърът на МЗХГ на биопроизводителите 
Интервю на Веселина Миланова със Слави Кралев и с Веселина Ралчева за предаването „Преди всички“ 
Преди два дни от министерството на земеделието съобщиха за пускането в действие на новосъздадения електронен 
регистър за оператори и подизпълнители, които произвеждат, преработват, търгуват и съхраняват или внасят биологични 
продукти. Целта му е да осигури цялостно наблюдение на производството в тази сфера, съгласно регламентите на ЕС. 
Пред БНР Слави Кралев, директор на ресорната дирекция в МЗХГ, уточни, че и в момента съществува т.нар. база данни за 
тази цел: „Но тази база не е достатъчно пълна и тя не отговаря на всички изисквания на ЕС. Там няма пряка връзка със 
системата ВетИС, където са регистрирани животните и пчелините, няма и ясна идентификация на земеделските парцели“. 
В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ Кралев подчерта, че най-важното е, че до момента съществуваха 
две системи за биологичните производители – тази база данни, която се води в МЗХГ и една втора база във ДФ 
„Земеделие“. 
„От ЕК получихме забележка, че тези бази данни трябва да бъдат обединени в една“, отбеляза той. И допълни, че една от 
целите на новия регистър е да премахне практиката производители да се регистрират като био, само за да получават 
субсидии и да източват пари. 
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„Разбира се, този регистър не може да парира такива практики, ако няма контрол на достатъчно високо ниво. Този контрол 
се упражнява от контролиращи лица, с които производителите са сключили договор и които трябва да внасят всички данни 
за своите проверки в регистъра“, заяви Кралев. 
Очаква се от регистър в него да има по-пълна информация, да няма дублиране с втората база данни в ДФ „Земеделие“ и 
неговата публичност да осигури достъпи до информация и на обикновените граждани, допълни той. 
Според биопроизводителя от Асоциация „Биопродукти“ Веселина Ралчева създаването на този регистър е желание на 
бранша от години. 
Тя посочи, че се надява регистърът да елиминира възможността за злоупотреби, за каквито сигнализира асоциацията. 
 
√ Ще има ли публично-частно партньорство в киберсигурността  
Интервю на Силвия Великова с Павел Димитров и с Ростислав Петров за предаването „Преди всички“ 
Днес се провежда дискусия на тема „Публично-частно партньорство като стратегически решения за противодействие на 
киберзаплахи“. 
Павел Димитров, представител на голяма застрахователна компания и съорганизатор на събитието, заяви пред БНР, че 
обществото има нужда от подобно партньорство между частния сектор и държавата в областта на киберсигурността. 
В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ той поясни, че за тази цел са необходими законодателни промени: 
„Към настоящия момент дори и да има огромно желание от страна на частната сигурност да помагат и да взаимодействат 
с държавните структури за киберсигурност, това не е регламентирано. Основната идея на дискусията е да имаме 
възможност да загатнем нуждата от тези законодателни промени“. 
„Киберсигурността трябва да бъде разделена на лична и на бизнес сигурност…Държавата не може да се справи сама, 
частната сигурност трябва да си взаимодейства с държавата и това може би е по-важно от размера на санкциите, на които 
трябва да има увеличение, тъй като виждаме, че това е модерният начин за провеждане на една политика за рекет и 
изнудване“, смята Павел Димитров. 
Друг участник в дискусията – председателят на Българската асоциацията на сертифицираните етични хакери Ростислав 
Петров, отбеляза пред БНР, че „трябва да има публично-частно партньорство“ и изрази очакване за бъдеща съвместна 
работа с държавните институции. 
„Както виждаме това е належащо и няма шанс да продължим без него, тъй като тези атака вместо да намаляват, ще 
продължават да се увеличават“, посочи Петров. 
„Много хора ще кажат, че държавата, премиерът, президентът са виновни (за кибератаки – б.р.), но всъщност са виновни 
хората, на които е поверена тази сигурност. Имайте предвид, че тези хората, на които е поверена сигурността на сайтове 
на държавни институции като НАП, трябва да са висококвалифицирани и обучени. Няма как това да се върши от обикновен 
системен администратор“, допълни той. 
Според него хората на рискови позиции трябва да минат през обучение, за да няма такива пробиви. А тези, които откриват 
уязвимости, да бъдат стимулирани (например финансово) да съобщават пред властите за тези пропуски в сигурността. 
 
√ "Как да станеш програмист от нулата" - възможно е, но не е лесно, нито бързо 
Интервю на Силвия Великова с Красимир Беневски в ''Преди всички'' 
"Искаме да покажем, че е възможно, но не е лесно, нито бързо". Това каза пред БНР Красимир Беневски - изпълнителен 
директор на Международна компютърна академия IT STEP във връзка с обучението "Как да станеш програмист от нулата". 
Той обясни, че мисията на академията е да дадат знания и една нова професия на хората, които имат интерес към IT 
сектора. 
"Това, което трябва да се научи, е, че трябва да се промени начинът на мислене. Работа в екип и нови знания, които да се 
приложат на практика, изисква време", каза още Беневски в предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт". 
Според него България предлага много възможност за развитие в IT сферата. 
 
√ Богдан Милчев, Институт за пътна безопасност: Корупционният риск у нас е висок 
Интервю на Даниела Якова с Богдан Милчев за предаването „12+4“ на програма „Хоризонт“ 
От Института за пътна безопасност излязоха със становище по повод проектозакона за пътните превозни средства. Пред 
БНР Богдан Милчев от Института за пътна безопасност заяви, че е очаквал забавянето на текста да повиши неговото 
качество, но за огромно съжаление от организацията са констатирали сериозни дефицити в него в различни насоки: 
„Първо, този закон урежда административни взаимоотношения между държавата и гражданите, свързани с регистрацията 
на МПС, сервизната дейност. Трябва да е ясно, че в България има висок корупционен риск и много ниско ниво на реален 
контрол върху държавната администрация. И тази констатация не е на Института за пътна безопасност, а и на Европейската 
комисия. И когато ние подготвяме нормативни документи, които ще обсъжда обществото, касаещи административното 
обслужване на граждани, ние очакваме те да бъдат в няколко насоки. Едната е да се вземе предвид електронното 
управление. Говорим за електронно правителство, а в същото време в проектозакон, който авторите ни предоставят, не се 
говори за е-услуги“, изтъкна Милчев. 
И допълни, че продължава хартиен носител да бъде водещ, а България е „цар на хартията“. 
„Също така не виждаме по какъв начин те предлагат как това ужким разделяне на регистрацията – от една страна да се 
извършва идентификацията в технически пунктове, от друга – КАТ да издава регистрационните талони, ще помогне за 
намаляване корупцията или ще облекчи административното обслужване, дори напротив“, отбеляза той. 
„Колкото повече регулации се въвеждат, толкова повече се засилва корупционната среда. Защото всяка една регулация 
води след себе си различни административни процедури…В голяма част от този проектозакон се използва думата „може“, 
допълни Милчев. 
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√ Евростат: В България има най-висок дял на загинали при катастрофи  
България е на първо място в Европейския съюз по брой загинали при катастрофи с леки автомобили на 1 милион жители. 
Това сочат данните от анализ на Евростат за 2017 г. 
Характеристиката на фаталните инциденти при отделните категории превозни средства показва, че България се нарежда с 
най-висок дял смъртност в категорията на леките автомобили с 64 смъртни случая на милион жители. Това е почти шест 
пъти повече от най-ниското съотношение в Малта - 11. Средният показател за Евросъюза е 23 смъртни случая на 1 милион 
при категорията леки автомобили. 
Според данните на Евростат при катастрофи с леки автомобили у нас са загинали 456 души, при катастрофи с пътнически 
автобуси - 5 души, при фатални инциденти с велосипедисти - 35 души, загиналите пешеходци са 118, като общия сбор на 
загиналите при пътни инциденти у нас надхвърля 700 души. 
Данни от доклад на МВР показват, че най-висок дял смъртност има при катастрофите с челен сблъсък между автомобили 
- близо половината от фаталните инциденти се дължат на подобен вид пътно-транспортни произшествия. 
 
√ Макрон подкрепил Тръмп за покана към Русия за срещата на Г-7 догодина 
Президентът на Франция Еманюел Макрон подкрепя американския си колега Доналд Тръмп в неговия стремеж за връщане 
към формата Г-8 с участието на Русия, твърди Си Ен Ен, позовавайки се на висш представител в US администрацията. 
Според Си Ен Ен лидерите на САЩ и Франция са провели във вторник вечерта телефонен разговор, в който изразили 
съгласие, че участие на Русия в срещата на върха на "Голямата седморка" (Г-7) през 2020 г. би било целесъобразно. 
Според източника на Си Ен Ен Макрон предложил Русия да бъде поканена през 2020 г. Домакин на срещата догодина са 
САЩ. 
Американската телевизия отбелязва, че Тръмп планира да обсъди идеята за връщане към формата Г-8 на предстоящата 
среща на групата на седемте най-развити индустриално страни в света в Биариц, Франция, от 24 до 26 август. 
 
√ Доналд Тръмп отмени посещение в Дания 
Американският президент Доналд Тръмп съобщи в Туитър, че отлага планирана среща с премиерката на Дания Мете 
Фредериксен заради липсата на интерес от нейна страна към офертата му за покупка на Гренландия, предадоха 
информационните агенции, цитирани от БТА.  
Дания е много специална страна с невероятни хора, но въз основа на коментара на премиера Мете Фредериксен, че тя не 
проявява интерес към обсъждане на продажбата на Гренландия, аз ще отложа нашата среща, планирана след две 
седмици, за друго време, написа Тръмп в Туитър. 
Американският президент трябваше да посети Дания в началото на следващия месец. 
Представител на Белия дом съобщи, че Тръмп е отменил визитата, съобщава Ройтерс. 
Остров Гренландия, разположен между Северния Атлантически и Северния ледовит океан, е автономна територия с 
население от 56 хил. души, но Дания държи контрола над външните отношения, отбраната и валутната политика. 
Премиерът на Гренландия Ким Килсен и датската премиерка Мете Фредериксен заявиха, че островът не е за продан. 
 
Дарик  
 
√ Бундесбанк: Новите членки на ЕС намаляват разликата в благосъстоянието на гражданите си 
Разликата между „старите” и „новите” държави членки на Европейския съюз намалява все повече, сочи анализ на 
централната банка на Германия. 
Анализът обхваща България, Чехия, Естония, Хърватия, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Той 
показва, че въпреки слабостта на световната икономика, брутният национален продукт (БНП) е нараснал средно с 4,3% 
през миналата година. През 2017 година този ръст е възлизал на 4,8%. 
Резултатите сочат, че тези държави се приближават към средните за Европейския съюз. През 2013 г. изброените страни 
участват с 41%, през 2018 г. – с 46% от средния БНП на глава от населението в ЕС. Съотнесено към покупателната способност 
на населението, това означава, че „новите” държави са се изкачили от 6% на 72% от средното за ЕС. 
Бундесбанк подготвя редовно подобни анализи за компании в Германия, които се интересуват от покупателната 
способност на гражданите в определени държави с цел пласиране на продукцията си. Анализаторите на банката 
отбелязват все по-тясната обвързаност и зависимост на тези страни от международната търговия и интеграцията в общия  
пазар. 
 
News.bg 
 
√ Не поскъпване, а поевтиняване на свинското се очаквало заради чумата  
33 са констатираните огнища на африканска чума при домашни свине до момента. Това съобщи директор на Дирекция 
"Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" в БАБХ д-р Георги Чобанов, цитиран от "24 
часа". При дивите свине пък случаите са 45. 
По негови думи може да се каже, че ситуацията е овладяна, тъй като последствията от въпросните случаи са предотвратени 
дотолкова, че да не са източник зараза и да има опасност за потребителите. 
Въпреки че д-р Чобанов прогнозира, че вирусът ще има сериозно отражението върху икономиката на страната, той посочи, 
че не се забелязва тенденция за поскъпване на свинското месо. 
Напротив, пазарът върви точно в обратна посока - или се задържат цените, или дори има намаляване, тъй като цялата 
истерия, която се тиражира по медии и публикации в интернет пространството води до отдръпване на потребителите от 
съответния вид месо, обясни той. 
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По негови думи това водело до свиване на пазара, тъй като няма нито предлагане, нито търсене на този вид месо. 
"Спекулира се в двете посоки, че ще има изключително рязко спадане на цената, понеже няма търсене, или рязко вдигане 
цената, защото не достига месото. Реалистичното е цената да е близка до тази, която е в момента", коментира той. 
Д-р Чобанов напомни, че в засегнатите свинекомплекси след налагането на мерките се прави опис на умъртвените 
животни, за които ще бъде изплатена компенсация. Той уточни, че такава могат да получат само регистрирани ферми и 
идентифицирани животни. 
 
В. Дума 
 
√ КЗЛД глобява НАП с милиони за теча на данни  
Глоба от няколко милиона лева ще бъде наложена на НАП заради теча на лични данни. Това съобщи за в. „Сега“ 
председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов. Проверката на КЗЛД по случая с пробива в 
приходната агенция е приключила и до петък ще бъде връчен актът за установяване на административно нарушение. 
Агенцията ще има срок от три дни, в които може да представи възражение срещу санкцията. След това КЗЛД ще издаде 
окончателния акт. Караджов е убеден, че размерът на глобата ще бъде обявен другия четвъртък. 
Законът предвижда много високи глоби за подобен пропуск в сигурността - до 20 милиона лева. Конкретната преценка ще 
е спрямо случая и ще бъде пропорционална на него, уточни Караджов. Според него за подобен теч на лични данни друга 
глоба, освен максималната, би била изненадваща. 
В Закона за защита на личните данни е посочено, че събраните суми от наложени от Комисията имуществени санкции 
постъпват по нейния бюджет. 
Проверката след хакерската атака в НАП е отнела на КЗЛД около месец. Констатиран е незаконосъобразен достъп и 
разпространение на личните данни на български граждани. 
Вече е установено колко точно са засегнатите физически лица, колко са чужденци и колко са под 18 години. Караджов 
отказа да даде повече информация по този въпрос, защото актът все още не е връчен на НАП. 
Все още не е ясно кога ще бъде събрана глобата от агенцията по приходите. Едната възможност е част от санкцията да бъде 
платена веднага, а останалата да бъде взета от бюджета им за догодина. 
Огромната глоба е прецедент, за който няма разписан конкретен механизъм. 
 
Actualno.com 
 
√ Предлагат нулево ДДС за плодове, зеленчуци и сурово мляко 
Министерство на земеделието настоява плодовете, зеленчуците и суровото мляко, произведени у нас да се облагат с 
нулева ставка на ДДС. Това заяви за “Труд” ресорният министър Десислава Танева.  
Вече е изпратено официално искане за обратното начисление на ДДС на тези продукти до Министерство на финансите, 
което от своя страна да договори данъчното изключение в Европейския съюз. Водени са и предварителни разговори, за да 
се намери административно решение. 
Идеята на министерството е да се подкрепят секторите, в които продукцията се произвежда основно от малки стопани. За 
промяната от години настояват и самите фермери, за да са конкуренти спрямо чуждите компании, тъй като вътрешната 
търговия в общността е освободена от облагане, обясни министърът. Близо 30-40 на сто от производителите на плодове, 
зеленчуци и сурово мляко у нас и сега не са регистрирани по ДДС заради обема на тяхната дейност, уточни Танева. Според 
нея с нулевата ставка освен, че ще се стимулират българските производители, ще се решат и други проблеми като опитите 
за укриване на данъци чрез предоставяне на фактури с вписани прекалено ниски, непазарни цени, което би било проблем 
и за самите фермери по време на данъчни проверки. Така че мярката ще помогне и за пълното изсветляване на пазара, 
въпреки че и сега се работи в тази насока чрез целенасоченото субсидиране. 
Вместо да изгуби фиска, ще се увеличи приходът в бюджета, категорична е Танева. Тя се надява на съдействие от страна 
на финансовото ведомство. И припомни, че именно след такава промяна, инициирана от нея като депутат и подкрепена 
от финансовия министър Владислав Горанов, данъкът върху зърното бе намален на 0%. Това спряло различните схеми за 
източване на ДДС и опити за измама, както и ощетяването на хазната. 
 
Economy News 
 
√ Цените на производител: Земеделие и строителство 
Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2019 г. се увеличава с 5.3% спрямо 
същото тримесечие на 2018 година, по данни на НСИ. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се 
повишава с 5.8%, а на продукцията от животновъдството - с 4.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската 
продукция отбелязват увеличение с 4.1%, като в растениевъдството то е с 4.9%, а в животновъдството - с 3.0%. 
През второто тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение се наблюдава в цените 
на картофите - с 45.9%. По-високи са цените на: зърнените култури - с 6.4%, пресните зеленчуци - с 16.3%, техническите 
култури - с 1.8%, и пресните плодове - с 4.8%. Цените на фуражните култури отбелязват намаление с 6.9%. Увеличение е 
отчетено в цените на: меката пшеница - с 9.8%, семената от репица и рапица - с 8.1%, семената от кориандър - със 74.2%, 
оранжерийните домати - с 19.7%, ябълките - с 36.9%, черешите - с 8.5%, и кайсиите - с 35.3%. Понижават се цените на: 
царевицата за зърно - с 3.1%, фуражния грах - с 31.1%, лавандулата - с 20.0%, бялото главесто зеле - с 22.0%, и на ягодите - 
с 10.9%. 
Спрямо същото тримесечие на 2018 г. цените на живите животни се увеличават с 6.4%. Увеличението  е в резултат на ръст 
в цените на: едрия рогат добитък - с 14.9%, козите - с 15.5%, и на свинете - с 9.5%. Без промяна остават цените на домашните 
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птици. При животинските продукти е регистрирано увеличение в цените на: козето мляко - с 10.0%, и кравето мляко - с 
3.9%. Намаление е отчетено в цените на биволското мляко - с 12.4%, овчето мляко - с 3.6%, и на кокошите яйца за 
консумация - с 2.2%. 
През второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. повишаване се наблюдава в цените на: зърнените култури - с 2.9%, 
техническите култури - с 3.6%, пресните зеленчуци - с 21.5%,  картофите - с 48.4%, и пресните плодове - с 4.1%. Спрямо 2018 
г. намаление е отчетено в цените на фуражните култури - с 6.2%. В животновъдството цените на живите животни нарастват 
с 6.4%, а на животинските продукти се запазват на почти същите нива - с леко увеличение от 0.6%. 
През второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 3.4%, 
неолющения ориз - с 26.3%, слънчогледа - с 6.3%, оранжерийните домати - с 39.4%, черешите - с 9.5%, и кайсиите - с 10.3%. 
По-ниски са цените на: соята - с 4.7%, лавандулата - с 20.3%, салатите и марулите - с 13.7%, и ягодите - с 10.8%. 
В животновъдството през второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение се наблюдава в цената на всички 
основни категории животни. Цените на свинете се увеличават с 6.6%, на едрия рогат добитък - с 14.3%, на овцете - с 5.5%, 
на козите - с 12.8%, и на домашните птици - с 1.5%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на: кравето 
мляко - с 0.7%, и козето мляко - със 7.0%. Намаление е отчетено в цените на биволското мляко - с 15.2%, на овчето мляко - 
с 3.2%, и на кокошите яйца за консумация - с 6.5%. 
Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство 
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2019 
г. е по-висок с 3.1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.5% спрямо 2018 година. 
През второто тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: посевния и 
посадъчния материал - с 1.7%, електроенергията и горивата - с 1.5%, минералните торове - с 10.4%, 
ветеринарномедицинските продукти - с 4.0%, и на фуражите - с 3.8%. По-ниски са цените на продуктите за растителна 
защита - с 0.8%. 
През второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. индексът на цените на електроенергията и горивата се увеличава с 1.3%, 
на посевния и посадъчния материал - с 2.1%, на минералните торове - с 5.5%, на ветеринарномедицинските продукти - с 
4.9%, и на фуражите - с 3.3%. Намаляват цените на продуктите за растителна защита - с 0.3%. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Кои са инвеститорите, които имат интерес към АЕЦ "Белене" и какво е бъдещето на атомната електроцентрала? 
- Последствията от чумата. На живо от русенското село Караманово: Защо хората се страхуват от екологична 

катастрофа? 
- 1200 пожара са възникнали само за седмица - равносметката от огнените стихии 
- Медицински практики. Как ще се подобри здравеопазването с по-голямата самостоятелност на медицинските 

сестри? 
- 40 питбула подхвърляни между институциите. Каква ще е съдбата им? На живо от Пловдив 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Kога ще заработи новата тол система и как сензори ще контролират теглото на камионите?  
- Oказал ли е първа помощ лекарят на 7-годишното момиченце от село Сотиря?  
- Колко ще ни струва престоят в болница и ще бъде ли узаконено доплащането на медицинските услуги?  
- В студиото темата коментира директорът на „Пирогов" д-р Асен Балтов;  
- На живо от Бургас: Какво е състоянието на Стефан Данаилов, който постъпи в болница по спешност? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 21 август 
София. 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет. 
- От 12.00 часа в институцията на омбудсмана Мая Манолова ще се срещне с представители на Министерството на 

правосъдието, ръководството на Агенцията по вписванията и адвокати, представители на Фейсбук общността на 
българските адвокати (ФОБА) във връзка с Търговския регистър. 

- От 11.00 часа в хотел „Хилтън", зала „Мусала", ще се проведе открита дискусия на тема: „Публично-частно 
партньорство като стратегически решения за противодействие на киберзаплахи". 

*** 
Бургас 

- От 11.00 часа в сградата на „Кариерен център" към ДРСЗ-БУРГАС на ул. „Патриарх Евтимий" № 35 А ще се проведе 
съвместната пресконференция на ДРСЗ - Бургас, ДБТ-Бургас, РДСП - Бургас и ДОИТ - Бургас. 

- От 20.30 часа на сцената на Летния театър ще се състои официална церемония, на която ще бъде връчена 
наградата „Емил Чакъров" на диригента Григор Паликаров. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в зала „Варна" на общината ще се проведе встъпителна пресконференция в рамките на проект 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината", местност „Карантината", район 
„Аспарухово". 

*** 
Долни чифлик. 
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- От 10.00 часа в сградата на Община Долни чифлик ще се проведе разяснителна среща във връзка с африканската 
чума по свинете. 

*** 
Ловеч. 

- От 10.00 часа се събира постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални 
дейности, екология и транспорт към Общински съвет-Ловеч. От 11.00 часа се събира постоянната комисия по 
икономическа политика, туризъм и приватизация. От 13.00 часа ще работи постоянната комисия по жалби и 
контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки, както и 
постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика. От 16.00 часа в заседателната зала се 
събират членовете на комисията по развитие на селските райони, земеделие и гори. 

*** 
Пловдив. 

- В 11.00 часа в сградата на Община Асеновград кметът д-р Емил Караиванов ще участва в редовна пресконференция 
по актуални теми от работата на общинската администрация. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 часа в зала 28 на Община Търговище ще се проведе начална пресконференция по Проект № 
BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище" по Процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 2", по ОП РЧР 2014-2020. 

 
Economic.bg 
 
√ В Италия започват консултации за решаване на политическата криза 
В Италия започват двудневни консултации за намиране на изход от политическата криза в страната, след като вчера 
премиерът Джузепе Конте подаде оставка след разпадането на управляващата коалиция. 
Италианският президент Серджо Матарела прие оставката на Конте, а днес дава началото на разговори с политическите 
партии, за да бъде намерено решение от създалата се ситуация. 
Вариантите са два - или съставяне на ново правителство, което ще бъде 67-то в Италия след края на Втората световна война, 
или предсрочни избори. 
Към втория сценарий изглежда се стреми досегашният вицепремиер и министър на вътрешните работи Матео Салвини. В 
началото на август той обяви, че коалиционният съюз не е стабилен и призова за нов вот. На свой ред Конте обвини 
Салвини, че създава риск за икономиката, воден единствено от лични и политически цели. 
Днес президентът Матарела ще разговаря с малките партии, а за утре са предвидени срещите му с основните политически 
формации. 
 
√ Лондон засилва подготовката на фирмите за Brexit 
Кралството иска да се увери, че бизнесът в страната ще може да търгува с ЕС и след 31 октомври  
Британските износители ще бъдат включени в митническа система от ключово значение, за да могат да търгуват с ЕС след 
излизането на Великобритания от Блока на 31 октомври, пише Bloomberg. 
Британската данъчна служба автоматично ще издаде на над 88 хил. компании регистрация и идентификационен номер за 
икономически оператор. Това ще се случи през следващите две седмици, обяви днес британското финансово 
министерство. Без такава регистрация британските фирми няма да могат да търгуват с ЕС след Brexit. 
Според финансовия министър Саджид Джавид регистрацията на дружествата ще помогне да се облекчи потокът от стоки 
по граничните пунктове и ще насърчи компаниите да търгуват и да се разрастват. 
Регистрацията за икономически оператор се изисква, за да може да се транспортират стоки към и извън ЕС. Британската 
приходна и митническа служба по-рано тази година, че над 240 хил. компании ще имат нужда от такъв идентификационен 
номер, но към днешна дата само 72 хил. от тях са кандидатствали за такъв. Така десетки хиляди британски фирми са 
изложени на риск да бъдат откъснати от ЕС, който е единственият им чуждестранен пазар. 


