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√ МВФ отваря пътя на Кристалина Георгиева за поста на управляващ директор 
Институцията е напът да премахне възрастовото ограничение за избора 
Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) препоръча премахване на възрастовото ограничение за 
поста на управляващ директор на институцията, с което отваря пътя за избирането на Кристалина Георгиева за наследничка 
на Кристин Лагард. 
Главният изпълнителен директор на Световната банка по-рано този месец бе избрана от европейските правителства за 
техен кандидат за ръководния пост във фонда. Настоящите правила на МВФ обаче забраняват назначаването на директор 
на 65 години или по-възрастен, като той не може да заема поста след навършване на 70 години, посочва Bloomberg. 
Георгиева навърши 66 години миналата седмица. 
Лагард ще се оттегли от поста на 12 септември и МВФ трябва да избере наследник до 4 октомври. 
Отпадането на ограничението за възраст ще уеднакви правилата за избор с тези за членове на Изпълнителния съвет и с 
тези за президент на Групата на Световната банка, се посочва в изявлението на МВФ. Нито една от позициите не е обект 
на възрастови ограничения, се посочва още в текста. 
Сега предстои съветът на МВФ да даде окончателното си одобрение за промяната. 
Междувременно британският премиер Борис Джонсън се опитва да подсили подкрепата за избирането на бившия 
финансов министър Джордж Озбърн начело на МВФ, посочва запознат с въпроса пред Bloomberg. Великобритания се 
противопостави на начина, по който другите правителства в Европейския съюз избраха Георгиева, като доводът на Лондон 
е, че не е имало достатъчно време за посочване на кандидат. Британец никога не е заставал начело на фонда. 
Според неписаното трансатлантическо споразумение Европа избира управляващия директор на МВФ, а САЩ избират 
президента на Световната банка. 
                                       
√ Вложенията на инвестиционните фондове се увеличиха с 18,4% към юни 
Активите, управлявани от инвестиционните дружества, в края на второто тримесечие достигат 4,455 млрд. лева, 
показва банковата статистика 
За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват 
дейност в България, се увеличават с 18,4% (692,5 млн. лева) на годишна база до 4,455 млрд. лева, показва актуалната 
статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, преди година те бяха 3,762 млрд. лева. 
В централната банка отчитат тримесечно увеличение със 7,3% (302,8 млн. лева). 
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни е 3,8%, 
при 3,5% от БВП година по-рано и 3,6% към края на първо тримесечие на тази година. 
За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 61 броя и в края на юни достигат 1116 броя, като на тримесечна 
база са с 40 фонда повече. Но докато при чуждестранните годишният ръст е с 60 до 984 броя, местните фондове са 132 
броя – едва с един повече за година, като той се добавил през първото тримесечие на тази година, се вижда от банковата 
статистика. 

 

 
 

Размер и структура на активите 
Към края на юни активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,617 млрд. лева, като на годишна база се 
увеличават с 17,8% (244,3 млн. лева). В сравнение с март те се увеличават с 3,6% (56,5 млн. лева). 
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В края на второ тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 15,7% (85,5 млн. 
лева) до 630,4 млн. лева, а тези на балансираните фондове се увеличават с 15,2% (43,2 млн. лева) до 328 млн. лева. 
Спрямо март активите на фондовете, които влагат в акции, нарастват с 2,5% (15,4 млн. лева ), а на балансираните фондове 
– с 2,8% (9 млн. лева). 
Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, за една година се увеличават с 21,3% (115,7 млн. лева) 
до 657,5 млн. лева към 30 юни. В сравнение с март активите нарастват с 5,1% (32 млн. лева). 
Към края на юни тези средства имат относителен дял 40,6% от общия размер на активите на местните инвестиционни 
фондове, при 39,4% преди година и 40,1% към март 2019 г. 
Фондовете, които правят вложения в акции, притежават 39% от общата сума на активите в края на второто тримесечие на 
тази година при относителен дял от 39,7% към юни 2018 г. и 39,4% към март 2019 г. 

 
Активи на местните инвестиционни фондове 

Структура по видове според инвестиционната политика 

 
По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, в края на юни вложенията 
в акции и други форми на собственост за една година се увеличават с 16% (89,6 млн. лева) до 648,3 млн. лева, депозитите 
намаляват с 11,6% (34,2 млн. лева) до 259,2 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват 
с 53,4% (178,2 млн. лева) до 511,9 млн. лева. 
На тримесечна база вложенията в акции и други форми на собственост се повишават с 4,1% (25,4 млн. лв.), депозитите 
намаляват с 8,1% (22,9 млн. лева), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, растат с 9,2% (43,2 млн. лева). 
Към 30 юни най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 
40,1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 31,6% и депозитите – 16%, при съответно 40,7%, 24,3% и 21,4% 
преди година. На тримесечна база най-големи относителни дялове в общата сума на активите също имат акции и други 
форми на собственост – 39,9%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 30% и депозитите – 18,1%. 

 
Активи на местните инвестиционни фондове 

Структура по инструменти  

 
Към края на второ тримесечие на тази година основно значение във валутната структура на активите на местните 
инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 59,6% и в евро – 32,6%, при съответно 63,5% 
и 28,4% към юни 2018 г. Към март активите, деноминирани в български лева, са 60,5%, а тези в евро – 31,8%. 
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Активи на местните инвестиционни фондове 
Структура по валути 

 
 
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в края на юни 
инвестициите в България се увеличават на годишна база с 21,3% (153,3 млн. лева) до 874,6 млн. лева при 721,3 млн. лева 
преди година, а в страните от Европейския съюз нарастват с 47,5% (114,8 млн. лева) до 356,5 млн. лева. 
В сравнение с март инвестициите в България се повишават с 3,8% (32,3 млн. лева), а тези в останалите страни от 
Европейския съюз се увеличават с 12,2% (38,8 млн. лева). 
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 65,3% спрямо 68% 
към края на юни миналата година и 66,5% към март 2019 г. 
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от 
Европейския съюз, към юни е 26,6% при 22,8% преди година и 25,1% преди три месеца. 
 

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове 
Географска структура 

 
Размер и структура на пасивите 
В края на второто тримесечие на тази година привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни 
фондове са 2,837 млрд. лева. В сравнение с година по-рано, когато бяха 2,388 млрд. лева, те нарастват с 18,8% (448,3 млн. 
лева). За три месеца размерът им се увеличава с 9,5% (246,3 млн. лева). 
По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2019 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни 
фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 22,4% (393 млн. лева) до 2,151 млрд. 
лева при 1,758 млрд. лева към юни 2018 г. 
Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 14,6% (61,6 млн. 
лева) до 483,7 млн. лева за една година, при 422,1 млн. лева към края на второ тримесечие на миналата година. 
Спрямо март пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни 
фондове се увеличават с 9,3% (183,1 млн. лева), а задълженията към домакинствата се увеличават с 13,5% (57.7 млн. лева). 
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Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към 30 юни са застрахователните компании и 
пенсионните фондове с дял от 75,8%, следвани от домакинствата – с дял от 17%. Преди година относителните дялове на 
двата сектора бяха съответно 73,6% и 17,7%, а към март 2019 г. – 76% и 16,4%. 
 

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове 
Структура по институционални сектори 

 
 

До 30 юни пасивите на местните инвестиционни фондове достигат 1,617 млрд. лева, като размерът на собствения им 
капитал е 1,608 млрд. лева. Към края на второ тримесечие на 2019 г. задълженията на местните инвестиционни фондове 
в собствения капитал към резиденти са 1,558 млрд. лева (96,9%), а към сектор Останал свят са 49,8 млн. лева (3,1%). 
На годишна база пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 17,1% (227,2 млн. лева), а към нерезиденти 
(сектор Останал свят) се увеличават с 42,5% (14,8 млн. лева). 
По институционални сектори към юни спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни 
фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 15,4% (95,9 млн. лева) до 
528,2 млн. лева, а към домакинствата нарастват с 48,1% (217,5 млн. лева) до 669,7 млн. лева. 
Спрямо март задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 3,3% 
(49,5 млн. лева) до 1,558 млрд. лева при 1,508 млрд. лева към март, а към нерезиденти нарастват с 5,8% (2,7 млн. лева), 
съответно до 49,8 млн. лева при 47 млн. лева преди година. 
По институционални сектори към 30 юни спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни 
фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 9,1% (44,2 млн. лева), а 
задълженията към резиденти от домакинствата се увеличават с 4,8% (30,8 млн. лева). 
 

Собствен капитал на местните инвестиционни фондове 
Структура по институционални сектори 

 
 

В края на второто тримесечие на тази година с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните 
инвестиционни фондове са резидентните Домакинствата и НТООД (41,6%), Застрахователни компании и пенсионни 
фондове (32,8%), и Други ПФИ (9,1%). Техните дялове към юни са съответно 33,1%, 45,7% и 7,4%. Относителният дял на 
сектор Останал свят (нерезиденти) е 3,1% от общия размер на собствения капитал към юни при относителен дял 2,6% преди 
година и 3% към март. 
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√ Глобата на НАП за теча на лични данни ще е ясна другата седмица 
Проверката на Комисията за защита на личните данни е показала, че приходната агенция не е взела достатъчно 
адекватни мерки за защита на данните  
Другата седмица председателят на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Венцислав Караджов ще оповести 
размера на глобата, която ще бъде наложена на Националната агенция за приходите (НАП) заради това, че е допуснала 
изтичането на личните данни на над шест милиона български и чужди граждани. 
Проверката е приключила, а в петък на НАП ще бъде връчен акт за административно нарушение, каза Веселин Целков, 
член на Комисията, предава БНР. Засега е ясно е, че НАП не е направила абсолютно нищо, за да бъдат защитени тези лични 
данни, както и че един милион от тези над шест милиона са данни на починали хора. 
Веселин Целков коментира, че и преди Комисията за защита на личните данни е имала кореспонденция с приходната 
агенция по темата „сигурност на личните данни“, като на НАП е било дадено указание да въведе втори идентификатор за 
търсене на информация в масивите ѝ освен ЕГН. Отговорът бил, че това ще е рождената дата.  
„Отидохме на проверка, защото помислихме, че това е недоразумение или че изпълнителният директор на НАП е бил 
подведен. Оказа се, че това е мнението на експертите в НАП. След като вие си мислите, че рождената дата може да бъде 
втори личен идентификатор след ЕГН-то, тогава естествено може да се направи изводът за експертното знание…“, каза той. 
Веселин Целков постави проблема с изтичането на данни от НАП в контекста на общото отношение на „висшия 
мениджмънт на държавата“ към проблема с опазването на личните данни и коментира вчерашното назначение на 
вицепремиера Марияна Николова за председател на Съвета по киберсигурност. 
„Виждаме колко късно – повече от 6 месеца (след създаването на правителствения орган) е назначен председател на 
Съвета по киберсигурност. Законът е приет декември месец миналата година. Да не говорим, че назначаването на 
различни постове трябва да изисква една изключителна експертиза“, посочи Веселин Целков. 
На заседание от вчера Комисията за защита на личните данни е разгледала резултатите от проверката, направена в НАП 
по повод на нарушението на сигурността на личните данни. Комисията е взела решение за налагане на корективна мярка 
спрямо администратора на лични данни за съобразяване на операциите по обработване на лични данни с разпоредбите 
на Общия регламент относно защитата на данните. Тази корективна мярка се налага с мотивиран индивидуален 
административен акт на надзорния орган, който подлежи на съдебен контрол, се посочва в прессъобщението на 
Комисията. 
Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможността заедно с корективната мярка да бъде наложена 
и имуществена санкция, респективно глоба. Налагането на корективна мярка под формата на "имуществена санкция" се 
извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания, като производството се образува със съставяне 
и връчване на акт за установяване на административно нарушение. 
Индивидуалният размер на санкция се определя след като се вземат предвид направени от страна на нарушителя 
възражения в законоустановения срок. Най-високата глоба, която може да бъде наложена, е в размер на 20 млн. евро или 
4% от годишния оборот на НАП. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Даваме близо 150 000 лева помощ за Сърбия, Черна гора, Армения и Грузия  
България предоставя 148 395 лева безвъзмездна помощ на страни от Западните Балкани и Източното партньорство за 
финансиране на проекти за развитие на образованието, социалната интеграция и гражданското общество, става ясно от 
решенията на кабинета от вчерашното заседание на правителството.  
За целта външно министерство ще сключи споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
изпълнението на проектите със страните-партньори. Одобрени са общо 3 проекта, които ще се осъществят в Сърбия, Черна 
гора,  Армения и Грузия. Средствата за финансиране на проектите са от бюджета на Министерството на външните работи 
за 2019 г., предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. 
Проектът „Младите хора в съвременното общество“ цели да създаде устойчиви механизми за съхранение, развитие и 
инвестиране в младежта като социален капитал, което е обществено значим въпрос за Република Сърбия и е на стойност 
15 000 лв. Регионалният проект, обхващащ Армения и Грузия, свързан със защитата на правата на децата, цели създаването 
на качествени детски грижи в страните- реципиенти, като неговата стойност е 43 623 лв. За първи път България ще 
реализира проект по Официална помощ за развитие (ОПР) в Черна гора, който е свързан с опазването на околната среда и 
е на стойност 89 772 лв. 
Изборът на проектите е извършен заедно със страните - бенефициенти и е в съответствие със задачите на българската 
външна политика, сред които са укрепване на европейската перспектива на държавите от Западните Балкани и 
стимулиране на социално-икономическото развитие на страните-партньори. 
 
Informo.bg 
 
√ Правителството отпусна над 20 млн. лв. за обезщетения в сферата на образованието 
Правителството отпусна 20 792 899 лева по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 
за 2019 година.  
Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май-юни 2019 година поради промяна в структурата и състава на 
образователни институции, прекратяване на трудови правоотношения на друго основание или преструктуриране. 
Средствата ще се осигурят за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.  
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БНТ 
 
√ 80% от работодателите имат затруднения с осигуряването на кадри 
Затруднения при осигуряване на кадри срещат близо 80% от работодателите в страната. Данните са от проучване на 
Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила. Бизнесът продължава да търси квалифицирани специалисти. 
Основното изискване: компетентно общуване на роден език. Милена Кирова работи по темата. 
Когато обявата за работа е с правописни грешки, какви могат да са очакванията към служителите?Според проучване на 
Агенцията по заетостта, от началото на годината работодателите поставят като изискване номер едно към бъдещите си 
служители общуването на роден език. 
В 20 от 28 области на страната тази компетентност е поставена на първо място. Най-много са работодателите,които държат 
на езиковите умения в областите Хасково и Монтана. 
Компаниите за подбор непрекъснато се сблъскват с проблема с правописа на интернет поколението. 
Надя Василева - Асоциация на компании за подбор на персонал: Последната генерация - генерация Z, както и края на 
Милениумите, понеже са по-дигитални не наблягат много и не са толкова прилежни в изучаването на български език 
правописа, което създава трудности, когато отидат на работа да могат да напишат едно писмо, да кажем на клиентите на 
фирмата и изобщо дори понякога да се изразяват правилно на български език. 
Другият сериозен проблем е липсата на квалифицирани кадри. 25-годишният Васко от Мездра е израснал в домове и е 
успял да завърши само основно образование. Казва, че точно това е пречка да си намери постоянна работа. От години се 
препитава като работи на парче по домовите на хората, където цепи дърва или прекопава градини. 
Васко: Като ходя да питам по обекти насам-натам и ми прави впечатление, че без да имаш това средно образование не 
можеш никъде да започнеш работа. И аз им дам координати и те казват "ние ще ви се обадим" и до тук. 
За да бъде конкурентен на пазара на труда, Васко е започнал да се обучава на самостоятелна подготовка в местната 
гимназия и му остава само една година до завършване на средно образование. 
 
√ България първа в ЕС ще предлага застраховки срещу хакерски атаки 
България е първата страна в Европа, която ще предлага застраховки срещу хакерски атаки. От услугата ще могат да се 
възползват както граждани, така и институции и фирми. От IT сектора настояват за по-ефективна работа между 
институциите и частния сектор с цел превенция на хакерски атаки. Един от добрите примери е Израел, където доброто 
партньорство между държавния и частния сектор дава резултат. Йоана Миланова се срещна с водещ експерт по 
киберсигурност в Израел, който разказва как в неговата страна успяват да се справят със случаи като този с българската 
приходна агенция. 
БНТ: Как оценявате безпрецедентното изтичане на лични данни при хакерската атака срещу НАП? 
Орен Елимелех - международен експерт по киберсигурност от Израел: Знам много малко за атаката, не съм проучвал 
по-подробно. Но от това, което знам, тази атака се е случила преди няколко седмици, откраднали са данни и е имало 
изтичане. 
БНТ: Имали ли сте в Израел подобен случай и как се справихте с това? 
Орен Елимелех - международен експерт по киберсигурност от Израел: В Израел имаме много такива случаи, които са 
подобни на този. Например, точно преди два дни, се случи такава атака по време на изборите. Някой открадна данни от 
една от партиите и ги разпространи публично. Това, което правим ние е да помогнем на такава партия или организация. 
Ние се опитваме да разберем как е станало изтичането, да съберем тези данни и да ги отстраним от интернет мрежата, 
което означава, че разследваме компютри, интернет мрежа, мобилни устройства, телефонни обаждания, лаптопи. Търсим 
информация как се е случило изтичането и къде са отишли данните. Ние се опитваме да намерим тъй наречената 
"принадлежност", което е много трудно да се направи - да открием атаката и по какъв начин тя е свързана с нейния 
източник. Преди по-малко от месец, една от основните институции в Израел беше атакувана, имаше изтичане на данни на 
почти 2,9 млн. граждани. Ние помогнахме на организацията за разследването, събрахме информация и всичко се върна в 
нормално положение. 
БНТ: Как могат да си взаимодействат държавата и частният сектор в сферата на киберсигурността? 
Орен Елимелех - международен експерт по киберсигурност от Израел: В киберсигурността, една от най-важните стъпки 
е прозрачността. Прозрачността между организациите, между правителствените институции и между хората - между 
правителството и частния сектор. Ако те споделят данните, те ще могат да открият атаката много по-рано. Това е много 
важно и това е нещо, което националните институции правят в Израел. Това е и нещо, което националните институции 
трябват да правят много активно в България. 
БНТ: Има ли в света застраховка срещу хакерска атака? 
Орен Елимелех - международен експерт по киберсигурност от Израел: Има нова застраховка срещу хакерски атаки. 
Например, това, което правим ние тук в България, правим същото и в Израел. В България, е това да помогнем на 
организацията, да помогнем да намалим загубите, да се върнем обратно към нормалното, да ги защитим срещу загуби от 
трети страни, да им изпратим отговори, да се срещнат с някого и да разрешат проблема. 
 
√ МС одобри освобождаването на началника на НСО Данчо Дяков 
Правителството прие решение, с което дава съгласие генерал-майор Данчо Дяков да бъде освободен от длъжността 
началник на Националната служба за охрана считано от 30 август 2019 г. 
В съответствие с чл. 7. т. 1 от Закона за Националната служба за охрана освобождаването на началника на службата се 
извършва след съгласуване с Министерския съвет. 
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Според Закона за НСО президентът назначава и освобождава началника на службата след съгласуване с Министерския 
съвет. Със свой указ президентът Румен Радев назначи Данчо Дяков на длъжността началник на Националната служба за 
охрана. 
Държавният глава удостои Дяков с висше офицерско звание генерал-майор, считано от 7 март 2018 г. 
Това се случи, след като януари същата година правителството даде съгласието си генерал-лейтенант Ангел Антонов да 
бъде освободен от длъжността началник на Националната служба за охрана. Той беше депозирал пред президента на 
Румен Радев писмо, с което желае да бъде освободен от поста. От НСО заявиха, че мотивите за оставката са преминаване 
на дипломатическа служба. Ангел Антонов е Генералният консул на България в Санкт Петербург. 
 
√ След 1 септември започват да изплащат обезщетенията за чумата по свинете 
След 1 септември започва изплащането на еднократната помощ за стопаните, които умъртвиха доброволно домашните си 
прасета заради африканската чума. Средствата са в размер на 300 лв и са за дезинфекция на местата за отглеждане на 
животните. 
След 1 септември започва изплащането на еднократната помощ за стопаните, които умъртвиха доброволно домашните си 
прасета заради африканската чума. Средствата са в размер на 300 лв и са за дезинфекция на местата за отглеждане на 
животните. 
Една година след дезинфекцията в личните стопанства отново ще могат да се гледат прасета. Започнаха и срещи със 
свиневъдите, които все още не са умъртвили животните си. 
Една от първите срещи беше в ямболското село Безмер, където по неофициални данни все още има живи над 50 прасета. 
Професор Радко Пешев и представители на Агенцията по храните разясниха на стопаните какво представлява заболяването 
африканска чума по свинете, последиците и необходимостта от прилагане на крайни мерки за ограничаване на 
разпространението му. 
Хората казаха обаче, че тази среща е закъсняла. 
Ваня Димитрова - свиневъд, с. Безмер: При нас няма огнище на чума. Защо беше обявена тази 20 км зона, превантивни 
мерки да запазим големите комплекси. Така казаха и продължават да твърдят че е така. Какви са тия превантивни мерки 
да унищожат заден двор, да запазят големите? 
От Агенцията по храните обявиха, че след 1 септември започва изплащането на финансовата помощ за дезинфекция на 
личните стопанства, където прасетата са доброволно умъртвени. 
С 300 лв ще бъдат подпомогнати стопаните, попадащи в 20-километровата санитарна зона около големите 
свинекомплекси. Условието е те вече да са почистили и дезинфекцирали стопанствата си. 
Кметовете на населени места трябва да изготвят списъци, по които ще се изплащат средствата. В почти всички ямболски 
села тези списъци вече са готови и предадени. 
Георги Динев, кмет на с. Кабиле: Проверихме дали животните са изклани, дали има нещо останало в свинарниците, със 
снимков материал направихме списъци подписани от кмета на населеното място, от лекаря който отговоря от агенцията 
по храните от там списъците ще бъдат предоставени на областния управител и след неговия подпис ще започне изплащане 
на обезщетенията на хората. 
Разяснителните информационни срещи ще продължат в населените места, където все още има живи прасета. Утре такава 
кампания ще има в сливенското село Крушаре. 
 
√ Борис Джонсън се среща с Макрон в Париж  
Днес в Париж ще разговарят британският министър-председател Борис Джонсън и френският президент Еманюел Макрон. 
Брекзит и други основни теми, включително въпросът за Иран, ще бъдат в центъра на разговорите. 
Това ще е първа среща между двамата, откакто Джонсън оглави британското правителство. Вчера той разговаря и с 
канцлера на Германия Ангела Меркел. 
 
В. Банкерь 
 
√ До 15 години затвор за хакери? Ама ако ги хванат... 
"След като Съветът започне работа, лично ще предложа промени в Наказателния кодекс, защото санкциите за 
компютърните престъпления са изключително занижени - от 2 до 8 години (бел.ред. лишаване от свобода). Бих 
предложила от 5 до 15 години затвор за различните видове компютърни престъпления като хакване, проникване и други. 
И завишаване на глобите", обеща новоназначената председателка на Съвета по киберсигурност Марияна Николова. 
Да припомним, че дотук стигнахме след като информационните системи на НАП бяха хакнати и се стигна до изтичане в 
интернет на личните данни на 5 млн. българи. След този теч най-сетне и управляващите се усетиха, че в областта на 
киберсигурността у нас има проблем. И вече са наясно, че не само частният сектор, който от години е пропищял заради 
хакерски набези и кражби на данни, но и самата държава не може да се опази със средствата, на които разчита в момента 
- включително и с тези на наказателната репресия. 
Но дали само с вдигането на санкциите хакерите ще бъдат "сплашени, а гражданите - по-сигурни за себе си и бизнеса си? 
Да, вярно е, наказанията за компютърните престъпления в българския Наказателен кодекс изглеждат фрапиращо ниски на 
фона на възможността с тези деяния да се направят поразии за милиони левове (тези дни ще разберем с колко ще се 
набутат данъкоплатците заради хакването на НАП). 
Така например за незаконно проникване в чужда компютърна система се предвиждат до 2 години затвор (това е 
максимумът) и дори няма глоба. Ако проникването е извършено повторно, от повече от две лица или ако касае държавна 
тайна - наказанието е до 3 години лишаване от свобода. За незаконна обработка на данни в чужда компютърна система 
(изтриване, добавяне, копиране и прочие, включително и при блокиране на системата), наказанията също са до две години 
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лишаване от свобода и до 3000 лева глоба. По-високи са санкциите ако престъплението е довело значителни вреди или 
тежки последици, имало е за цел да осигури имотна облага, ако е бил въведен компютърен вирус или някаква копираща 
данни програма (до 3 години лишаване от свобода) или ако престъплението е засегнало повече от една информационна 
система - тогава наказанието от 1 до 4 години. От 5 до 8 години затвор се предвиждат само ако посегателството върху 
системите е извършено по поръчение на престъпна група или е била засегната критична инфраструктура (каквато базите 
данни на НАП се оказва че не са). 
Факт е също и че в болшинството от случаите, в които въобще се е стигало до присъди за компютърни престъпления (делата 
по чл. 319а - чл.319е от Наказателния кодекс у нас се броят на пръсти), наложените санкции се измерват ... в глоби от 1000 
до 5000 лева. В "Параграф 22" вече писахме за това - така е, защото заради ниските наказания, заложени в НК 
прокуратурата е длъжна (ако са налице и останалите предпоставки в чл. 78а от НК), да внесе в съда не обвинителен акт, а 
предложение за налагане само на глоба. Така до по-тежките наказания, т.е. до лишаване от свобода, въобще не се стига. 
Що се отнася до пострадалите - те трябва да си доказват щетите по общия ред и да търсят (за своя сметка) как да си събират 
парите за тях. 
Само че и от предложението на Николова за вдигане на максималния размер на наказанията до 15 години няма да има 
кой-знае каква полза. Най-вече защото "накървавяването" на наказанията никога не е възпирало извършителите на 
престъпления - това не се получи нито с пияните камикадзета по пътищата, нито с  домашните насилници, бракониерите 
или дървосекачите. 
Простичко е: не размерите на санкциите възпират престъпниците, а неизбежността на възмездието за стореното от тях. 
Най-лесно можем да дадем пример как този принцип действа при шофьорите-камикадзета: голяма част от тях започнаха 
да се съобразяват повече с правилата не след поредното вдигане на санкциите в закона, а едва тогава, когато разбраха, че 
нарушенията им могат да бъдат снимани навсякъде и по всяко време, а сетне колите им да останат "на трупчета" заради 
неплатените винетки и глоби... 
С други думи, далеч по-важно е държавата първо да гарантира залавянето и изправянето пред съда на хакерите, 
извършващи компютърни престъпления. А това значи да осигури нова техника, условия и най-вече обучение за 
разследващите - за да могат те да "хващат" извършителите и да доказват вината им. Само така би могло да се върне и 
доверието на гражданите и изнудваните от хакери бизнесмени в органите на реда, за да предпочитат те да се обръщат 
към полицията, вместо тихомълком да плащат, за да си опазят тайните, живота и бизнеса. 
Едва тогава ще има смисъл да се мисли за промени в Наказателния кодекс - на първо място за това дали има нужда от 
въвеждането на нови специални състави (например за така наречения киберрекет). И, да - за увеличение на наказанията 
също може да се говори. Макар че това е разговор не за политици, а за специалисти по наказателно право, те трябва да 
кажат с колко и как - все пак те за това са се учили. 
Другата важна задача пред съвета на Николова е да направи така, че държавата вече да не научава от вестниците (ама 
буквално), че собствените й бази данни са били хакнати - така, както се случи след "удара" по НАП. Още повече след като 
държи на хранилка многочислена армия от щатни системни администратори и скъпоплатени външни експерти, наети 
точно за това - да се грижат за опазването на системите й от незаконно проникване. А това ще стане, когато спрат да се 
назначават (поне в тази професионална област) всевъзможни калинки "по партийна линия" и да се дават поръчки на "наши 
момчета", и когато не само възнагражденията, но и отговорността на всички тези хора е ясно разписана - в закона, а и в 
договорите им... 
Другото е чист популизъм. Да се вдигат максималните наказания за отделни престъпления в НК винаги е лесно, а и е 
ефектно за пред публиката, особено преди избори. Но какво значение има това дали законът предвижда 15-20 години или 
дори доживотен затвор за едно престъпление, след като такова наказание никога няма да бъде наложено?... 
До 1 млн. лева глоба за фирмата, спечелила от хакерство 
Чл.83а от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) предвижда налагането на глоби в размер до 1 млн. 
лева и отнемане на облаги от фирми, чиито кадри са извършили престъпления, включително и компютърни престъпления 
по чл. 319а-319е от НК. 
Това производство се образува след внасянето на обвинителния акт в съда, а на прокурора се дава възможност да поиска 
налагане на обезпечителни мерки, за да не може дружеството междувременно да си прехвърля имуществото. 
Страхът от подобна санкция би изиграла възпираща роля за всеки бизнес, който ползва компютърните си специалисти, за 
да му "откраднат" данни за клиенти, специална рецепта или изобретение, за блокиране на системи на конкурент и прочие.  
Въпросът е дали това производство въобще е използвано някога срещу дружества, чиито служители са извършвали 
компютърни престъпления. Не успяхме да открием такова съдебно решение, въпреки усилията, които положихме. Ама то 
и делата за самите компютърни престъпления се броят на пръсти... 
 
News.bg 
 
√ Петкова изненадана от българските кандидати за АЕЦ "Белене" 
"Изненада е, че сред кандидатите за изграждането на проекта АЕЦ "Белене" има български компании". Това заяви пред 
БТВ енергийният министър Теменужка Петкова по повод поддадените 13 заявления за изграждането на проекта АЕЦ 
"Белене". 
По думите й интересът към АЕЦ "Белене" наистина сериозен и той трябва да бъде реализиран на пазарен принцип, без 
предоставяне на кооперативна гаранция, държавна гаранция и без сключване на дългосрочни договори за закупуване на 
електрическа енергия. 
Тя даде да се разбере, че това са заявленията, а не офертите. Сега предстои работа на комисията, която да разгледа всички 
заявления. Срокът на рботата на комисията трябва да приключи до 90 дни. Ако не успеят да се справят със задачата, ще 
бъде удължен срокът, но експертите могат да се справят и по-рано, увери енергийният министър. 
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България ще участва в реализацията на АЕЦ "Белене" чрез Националната електрическа компания (НЕК) и своите активи. Не 
се предвиждат корпоративни гаранции, държавни и договори за дългосрочно закупуване на електрическа енергия. 
Петкова посочи, че ако има промяна, то това ще бъде направено от парламента. 
Процедурата е била отворена и свободна за всички страни и компании, които искат да участват, но Петкова смята, че 
основният акцент трябва да бъде, че в процедурата са дали заявка компании, които са световни лидери в 
енергетиката. "Това е една много сериозна заявка", категорично заяви енергийният министър. 
На Теменужка Петкова й е трудно да каже дали са възможни някакви отстъпки, тъй като това е голям проект. Енергийният 
министър увери, че периодично се извършват проверки от за сеизмичната сигурност на площадката на АЕЦ "Белене". Тя е 
абсолютно сигурна и хората трябва да бъдат спокойни. 
Теменужка Петкова определи твърденията, че площадката на АЕЦ "Белене" е несигурна като силно 
преувеличени. "Площадката е сигурна откъм сеизмичност", увери енергийният министър. Във връзка с критиките, 
отправени от експерта по ядрена енергетика проф. Георги Касчиев, че площадката е в зона на сеизмична несигурност, 
Петкова отговори, че ако той е знаел нещо, е трябвало да го съобщи по-рано. 
Тя увери още веднъж, че такова нещо като сеизмичен риск не съществува в анализите и документите и хората трябва да 
бъдат спокойни. Реакторите се намират на площадката на АЕЦ "Белене" и се съхраняват така, както предвиждат 
конструкциите на съответните заводи и производителите, изтъкна енергийният министър. 
Припомняме, в понеделник изтече крайният срок за кандидатстването за стратегически инвеститор за строежа на АЕЦ 
"Белене". Малко по-късно стана ясно, че руската държавна корпорация "Росатом" също е подала заявление за участие в 
процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ "Белене". До момента е предоставено заявление за 
стратегически инвеститор от китайската и корейската ядрена корпорация. 
Процедурата беше публикувана на 22 май тази година в Официалния вестник на Европейския съюз. Срокът за 
приключването й е 12 месеца от датата на обявяване. 
На 7 юни 2018 г. Народното събрание размрази официално проекта за строителство на втора ядрена централа в България 
- 30-годишният проект "Белене", след което такова решение гласува и Министерския съвет. 
Срещу строителството се обявяват категорично против всички десни формации, които в момента са извън парламента.  
Мораториумът върху строителство на АЕЦ "Белене" бе въведен от Народното събрание през 2012 г. с мнозинството на 
ГЕРБ. Темата за проекта АЕЦ "Белене" обаче стана отново актуална, след като от Българска академия на науките изготвиха 
по поръчка на БЕХ доклад за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката с фокус върху 
електроенергетиката. 
БАН публикува доклада си в началото на 2018-та година, след изрично разрешение от БЕХ (като поръчител), но дори и това 
не намали споровете за целесъобразността на изграждането на нова ядрена централа. 
На 16 ноември 2017 г. се състоя и представянето на резюмето от доклада на БАН в присъствието на енергийния министър 
Теменужка Петкова. Това резюме дава вариант за реализация на АЕЦ "Белене", но при условие, че бъдат постигнати 
параметрите на финансовите анализи. От БАН категорично защитиха доклада си и 90-те варианта, които той дава. 
БАН публикува доклада си в началото на годината, след изрично разрешение от БЕХ (като поръчител), но дори и това не 
намали споровете за целесъобразността на изграждането на нова ядрена централа. 
След това обаче премиерът Борисов излезе с още една авангардна идея проектът "Белене" да стане общобалкански 
проект, който да се осъществи с европейско финансиране. 
По време на посещението си у нас през май руският премиер Дмитрий Медведев потвърди, че руската страна има интерес 
към АЕЦ "Белене". 
 
В. Дума 
 
√ Повишен риск от пожари в 14 области днес 
Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за 14 области у нас за днес-  22 август. Това сочи справка на сайта на 
Националния институт по метеорология и хидрология.  
Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се мащабни пожари с частично или пълно 
въвличане на дървесните корони. 
Предупреждението важи за територии от областите 
Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пазарджик и 
Благоевград. 
И последните 48 часа не минаха без инциденти. Сметището в Карлово бе поредното, което пламна. Запали се неголяма 
площ – около 200 кв. м. Пожар лумна и в оздравителен комплекс в Павел баня, наложи се евакуация на около 150 души. 
Междувременно в Свищов започнаха да засипват с пръст бившото депо, заради което бе обявено бедствено положение. 
 
Kmeta.bg 
 
√ Бургас с мегапроект за популяризиране на туристическите си обекти 
Създаването на етнографски комплекс в рибарското селище Ченгене скеле е само една от дейностите, които са заложени 
в проекта „Силата на водата”, разработен от Община Бургас. Инициативата е по ОП „Региони в растеж 2014-2020”. 
Идеята е посетителите в Ченгенето не само да се запознаят с бита и занаята та рибарите, но и самите те да се включат в 
редица интересни занимания. 
Проектът „Силата на водата” включва още изграждането на малък пристан на остров Света Анастасия. Целта е местото да 
стане по-безопасно и да се защити скалистата основа на острова от влиянието на вълните. 

https://news.bg/energy/ban-pusna-dokladite-za-aets-belene.html
https://news.bg/energy/ban-pusna-dokladite-za-aets-belene.html
https://news.bg/energy/ban-pusna-dokladite-za-aets-belene.html
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Предвидени са също дейности, с които минералната вода в туристически комплекс "Акве калиде" да се презентира още 
по-атрактивно пред гостите. 
Освен това е заложен и ремонт на фасадата на храм "Св. св. Кирил и Методий" в центъра на града. 
„Концепцията е интересна с това, че обединява различните идеи в общ проект, посветен на водата - голямото богатство на 
град Бургас, разположен между морето и три езера, благословен също така със собствени минерални извори. Всички 
обекти, включени в проекта, имат туристическа стойност. Дори външното възстановяване на църковната фасада е 
обвързано с названието "Силата на водата". Храмът е сакралното място, където според българската християнска традиция 
децата получават своето кръщение. А то се извършва с вода. Но църквата "Св. св. Кирил и Методий" е и една от най-
разпознаваемите ни сгради и част от каталога "Сто национални туристически обекта", коментират от Община Бургас. 
Припомняме, че идеята за този проект се роди миналата година, когато местната администрация имаше възможността да 
общува с водещи морски специалисти от цял свят в рамките на Европейския морски ден. През настоящата 2019 година 
този най-голям форум на хората от морския бизнес се провежда в Лисабон, приел щафетата от Бургас. 
„Очаква се с изпълнението на проекта всички обекти, включени в него, да станат още по-посещавани. А това означава 
подобряване на транспортното обслужване на туристите, включително по вода.”, допълват от екипа на кмета Димитър 
Николов. 
Обмисля се и възможността да бъде закупен още един кораб, който да води туристите до остров Св. Анастасия, но да 
включва в маршрута си и рибарското селище Ченгене скеле. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Серия бомбени заплахи до БНТ и летищата в страната. Провокация или опит за терористична заплаха - говорят 
експертите; 

- След оставките във Фонд „Земеделие". Какви са приоритетите на новия изпълнителен директор Васил Грудев; 
- Защо България се нареди на първо място в ЕС по брой загинали при катастрофи с коли. 
- Върви ли Невяна Владинова към края на своята състезателна кариера; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Кой стои зад серията от бомбени заплахи към летища и медии в страната?  
- Докога ще сме първи в черната статистика на катастрофите с жертви в Европа?  
- Какво ще се случи с хилядите българи във Великобритавия при Брекзит без сделка? - Коментар на Мариана Хил и 

Георги Ганев.  
- Опасна ли е модата с употреба на райски газ по морето?  
- Криводол пред екокатастрофа - кога ще започне извозването на боклуците? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Пребит с метални тръби. Защо нападнаха служител на футболен клуб „Левски"? 
- Кибертерористи в действие. Какво стои зад вълната от бомбени заплахи към медии и летища у нас? 
- Жители на Разград срещу незаконно струпана оборска тор - има ли опасност от замърсяване? 
- Абсурд в КАТ. Защо 6 месеца не могат да открият свалени от тях номера? 
- На живо: Говори мъжът, изкъртил ограничители на „Граф Игнатиев". 
- Без ДДС за плодове и зеленчуци родно производство. Има ли почва идеята на земеделското министерство? 
- Пътни знаци, „хванали пътя". Защо липсата им стана причина за катастрофа? 
- От класната стая в София - до обезлюдените села на България. Ученици от столицата с кауза в помощ на възрастни 

хора. 
- Да изкачиш Мусала с кауза. Мъж с трансплантирано сърце в подкрепа на донорството. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 22 август 
София. 

- От 10.30 часа на входа на Северен парк откъм ж.к. „Свобода" Спаси София организира пресконференция във 
връзка със средства при ремонта на парка. 

- От 11.00 часа в Пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе" 47, „Техем" ще даде пресконференция, на която ще 
представи данни за потреблението на отопление и топла вода на клиентите в София през отоплителен сезон 
2018/2019, отразено в изготвените изравнителни сметки. 

- От 12.30 часа в столичния храм „Св. Троица" в кв. „Редута" на ул. „Манастирска" ще се състои опелото на 
протодякон Стефан Марков. 

*** 
Банско. 

- От 19.00 часа на площад „Никола Вапцаров" ще бъде открито десетото издание на Банско Опера фест. 
*** 
Добрич. 

- От 11.30 часа на ул. войвода Димитър Калъчлията 8 (старото тролейбусно депо) ще бъде представен нов 
електрически автобус за градския транспорт. 

*** 
Дупница. 
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- От 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница ще се проведе заключителна пресконференция по 
проектапроект „Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница". 

*** 
Ловеч. 

- От 16.30 часа с панихида за загиналите за Освобождението на Ловеч и благодарствен молебен в катедрален храм 
"Света Троица" ще започне програмата по повод 142 години от Освобождението на града от османско иго. От 17.00 
часа едновременно ще бъдат поднесени венци и цветя на паметната плоча на Цачо Шишков, на Кървавия 
паметник в кв. "Дръстене", на паметника на Гложенеца в парк "Стратеш". Честванията ще продължат в 17.30 часа 
с гражданско поклонение и тържествен военен ритуал по поднасяне на венци и цветя на Белия паметник в парка. 
Слово за Освобождението ще произнесе кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова. От 18.15 часа в Янковата 
къща ще бъде открит националният пленер "Дувари", а след това е концертът на трио „Тенорите" на площад 
„Тодор Кирков". 

*** 
Разград. 

- От 10.00 часа в зала 712 на Областна администрация-Разград ще се проведе заседание на Постоянната областна 
епизоотична комисия. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в зала „Свети Георги" на Областна администрация-Русе ще заседава междуведомствената областна 
епизоотична комисия. 

*** 
Плевен. 

- От 10.30 часа в Института по лозарство и винарство ще се състои Открит ден на десертното и виненото грозде. 
*** 
Смолян. 

- От 14.00 часа в зала 201 на Областна администрация - Смолян постоянната областна епизоотична комисия ще 
заседава във връзка със създалата се тежка епизоотична обстановка. 

- От 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Сливен. 

- От 10.30 часа в кв. „Надежда" (до пазара) в Сливен ще се проведе и последната от поредицата доброволчески 
инициативи на младежи - студенти по медицина, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски 
произход, изучаващи здравни специалности". 

- От 11.00 часа заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов ще открие новия арест в Сливен. 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. 
 
Economic.bg 
 
√ Колко струва всъщност Гренландия 
Леденият остров се превърна в цел за президента Доналд Тръмп, но основният въпрос е защо 
Гренландия настоява, че не се продава. Така твърди и Дания, която притежава автономния остров и отговаря за външната 
му политика. Американският президент очевидно много е искал САЩ да стане собственик на ледената земя, щом като 
отмени визитата си в Копенхаген при категоричния отказ на правителството да му продаде своята отвъдморска територия. 
Въпреки че очевидно сделка на този етап няма да има, остава интересен въпросът колко всъщност струва Гренландия? На 
него се опитва да отговори CNN Business в свой анализ по темата.  
Цената на острова в голяма степен зависи от това колко отчаяно го искат Тръмп и какви са мотивите му да повдигне въпроса 
точно сега. 
Ако обаче използваме историческия опит като ориентир за цената, автономната датска територия струва поне 1 млрд. 
долара. През 1946 г. САЩ предлагат на Дания 100 млн. долара в злато за Гренландия, според документи в Националния 
архив на САЩ. Това се равнява на 1.3 млрд. долара сега, взимайки предвид инфлацията. 
Но дори да иска да продава, Дания надали ще се съгласи на тази скромна сума. 
Предишните покупки на отвъдморски територии от страна на САЩ също биха могли да дадат представа колко са готови да 
платят. През 1917 г. Съединените щати купиха от Дания групата острови, които сега се наричат Американски вирджински 
острови за 25 млн. долара в злато. В момента това се равнява на 500 млн. долара. 
Америка купи и Аляска от Русия през 1867 г. за 7.2 млн. долара, както и огромната територия на Луизиана, простираща се 
от река Мисисипи до Скалистите планини от Франция през 1803 г. за 15 млн. долара. 
„Съединените щати купиха Аляска за фъстъци през 1867 г. - около 125 млн. долара в днешни пари. Гренландия щеше да 
бъде много по-скъпа да се купи в момент на много други изисквания към обществената портмонета", казва, каза пред CNN 
Business. 
Айън Морган от Университетския колеж на Лондонския институт на Американската Америка коментира пред CNN, че в 
момента сделка за Гренландия е почти невъзможна, тъй като ще трябва да се променят закони и споразумения в САЩ, 
Гренландия, Дания и Европейския съюз, което трудно би станало. 
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„Не е като да си купиш голф игрище. Дори да има постигнато принципно споразумение, цената би била изключително 
висока. Ако процесът беше продължил, цената щеше да е милиарди, дори трилиони долари“, смята Морган. 
В Гренландия в момента се намира най-северната база на американските Военновъздушни сили – „Туле“, разположена на 
около 750 мили северно от Арктическия кръг. Радарът и наблюдателният пост разполага със система за ранно 
предупреждение за междуконтинентални балистични ракети, която може да засича изстрелвания хиляди мили в руска 
територия. 
От друга страна, неизползваният нефт, газ и минерали, намиращи се на територията на Гренландия, също могат да са 
притегателна сила за Тръмп, тъй като състезанието за тези ресурси в Арктика се засилва. 
Според Морган обаче зад тази идея стоят чисто егоистични причини – Тръмп иска да остави наследство на американците 
и да бъде помнен като президентът, разширил териториите на САЩ.  
The Wall Street Journal, който първи съобщи за интереса на Тръмп към Гренландия, също така заяви, че хората извън Белия 
дом описват евентуалното закупуване на Гренландия като наследство, каквото е закупуването на Аляска от президента 
Дуайт Айзенхауер. С негов декрет ледената земя стана един от щатите, формиращи държавата. 
„Купуването на Гренландия със сигурност няма да е с „бързи пари“, смята Тим Боерсма от Центъра за глобална енергийна 
политика към Колумбийския университет. „По отношение на енергията и минералните ресурси, Гренландия е страна, която 
е незначително развита и няма основната инфраструктура, за да извлече мащабни проекти“, казва той пред CNN. 
Според него е трудно да се повярва, че Тръмп наистина се интересува от енергията и полезните изкопаеми. „В Гренландия 
има много малко проучвателна дейност. Условията са тежки, като повечето земя е покрита с лед и сняг“, добавя той. 
Макар че ледът се топи бързо, САЩ ще трябва да се справят с разходите за управление на последствията. Закупуването на 
Гренландия също би означавало поемане на социалните ѝ разходи. Островът с население от 56 000 има безработица от 
9%, като младежката безработица е особено висока и зависи много от парите на Дания, за да запази икономиката и 
услугите си. 
Основната му промишленост е рибарството, докато в добива работят само 124 души, сочат данните от статистиката на 
Гренландия за 2015 г 
 
БНР 
 
√ Германия се отказва от данък солидарност  
Германия се отказва от данък солидарност. Данъкът беше въведен след обединението на страната за да се финансира 
икономическото възстановяване и модернизирането на източна Германия. Миналата година приходите от този данък са в 
размер на близо 19 милиарда евро, от които Федералната република се лишава от 2021 година. 
Макар да е част от коалиционния договор, отпадането на единствения по рода си данък скара партиите в правителството. 
Наложи се вицеканцлерът и финансов министър Олаф Шолц от социалдемократическата партия. Неговият законопроект 
предвижда данъкът в размер на 5 и половина процента от дължимия данък общ доход да отпадне за 90 процента от 
германците от 2021 г. За 6 и половина процента от германците данък солидарност ще бъде облекчен, а най-богатите 3 и 
половина процента ще продължат да го внасят в пълен размер. 
„Не би било логично, ако някой с доход над пет милиона получи данъчно облекчение от стотици хиляди, вместо да 
подпомага обединена Германия. Има още много проекти, свързани с обединението, които трябва да се финансират. 
Според мен е справедливо, хората с най-високите доходи да продължат да плащат този данък“, аргументира се 
финансовият министър Олаф Шолц. 
За консерваторите на канцлера Ангела Меркел проблемът е, че социалдемократът Шолц не предвижда краен срок, в който 
данъкът да отпадне окончателно и за всички, включително едрия бизнес. Икономическият министър Петер Алтмайер дори 
очаква жалба пред Конституционния съд. 
„Половината от данъка солидарност ще продължи да се плаща, и то за неограничено време, без ясна перспектива, кога ще 
отпадне напълно. Не съм сигурен, че законопроектът ще издържи пред Конституционния съд“, смята близкият до канцлера 
Меркел министър, изготвил свое предложение за окончателното отпадане на данъка солидарност до 2026 г. за всички. 
Две трети от източногерманците се обявиха против орязването на данък солидарност, а половината от западногерманците 
приветстват отпадането му. 
 
√ По схема за уседналост се гарантират правата на българите, установилите се преди Брекзит във Великобритания  
"Ако българите са се установили във Великобритания преди датата на Брекзит, следва да бъдат спокойни, тъй като техните 
права ще бъдат гарантирани по т.нар. "схема за уседналост". Това каза пред БНР Васил Асенов - ръководител на службата 
по трудови и социални въпроси в посолството на България в Лондон. Той уточни, че е важно те да кандидатстват по тази 
схема до края на декември 2020 г., единствено изключение правят българите, получили британски паспорти. 
"Българите, които след датата на Брекзит смятат да се преместят във Великобритания, трябва да следят новините относно 
бъдещото имиграционно законодателство на страната, защото то в момента все още е в дискусия, а и с новото 
правителство на Борис Джонсън може да настъпят някакви промени", посочи Асенов в предаването "Преди всички" по 
програма "Хоризонт". 
По думите му гражданите дори и да не са кандидатствали към датата на Брекзит, то техните права остават непроменени:  
"Т.е. те продължават да живеят и работят във Великобритания, имат право на достъп до социално-осигурителната система 
на страната и до системата на здравеопазване. Те трябва да кандидатстват за статут на уседналост до 31 декември 2020 г 
... Правата им ще бъдат гарантирани както при сделка, така и при липса на сделка за Брекзит. 
 


