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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ЩЕ ПОДКРЕПИ КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ НА СЪВЕТА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ И ПРОДЪЛЖАВА ДА НАСТОЯВА ЗА ПЪЛЕН 
ОДИТ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в качеството си на национално представителна работодателска 
организация изразява своята подкрепа за бързата реакция на вицепремиера и председател на Съвета по киберсигурността 
– г-жа Марияна Николова във връзка с катастрофалното изтичане на бази данни от Националната агенция по приходите 
(НАП)[1]. 
Ние приветстваме преди всичко бързината и оперативността, с които г-жа Николова постави на разискване 
необходимостта от адекватна реакция и на трите власти в държавата. Подкрепяме и правилната оценка на Вицепремиера 
на станалото, която в много отношения съвпада с нашата собствена гледна точка по въпроса. Разбира се, непроменена 
наша позиция остава, че евентуални промени в Наказателния кодекс следва да се правят след задълбочен  анализ на 
фактите и оценка на въздействието. 
Разбира се, добрите намерения на вицепремиера Николова, които ние приветстваме и подкрепяме са само една стъпка 
към започване на възстановяване на доверието в държавността. В момента, без да правим каквито и да са драматични 
заявления, доверието в държавността е във висша степен минимизирано. Вече имахме възможността да заявим, че 
всякакъв опит за „замитане“ на случилото се руши българската държава. Затова АИКБ подкрепя навременната реакция на 
г-жа Николова и продължава да настоява за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти. 
Като отчита адекватността на направената първа стъпка, АИКБ продължава да призовава изпълнителната власт незабавно 
да изготви и да даде ход на изпълнението на план за действие за намаляване на вредата от случилото се и управление на 
произтичащите рискове. 
Ние не можем да не продължим да напомняме, че „цифровата катастрофа“ с НАП е рецидив, че тя дойде след предишни 
много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно проблемите с търговския регистър, преминаването 
към електронни винетки и др. И преди сме заявявали и сега ще повторим, че подобни провали са изключително 
обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да бъде регионален лидер в 
информационните технологии. Ние изцяло подкрепяме амбициите на изпълнителната власт в тази област, но смятаме, че 
те ще бъдат напълно компрометирани ако няма поуки и положителни последици от злополучията с търговския регистър, 
електронните винетки и НАП. 
АИКБ остава на позицията си, че подобни „цифрови катастрофи“ ще продължат да стават и в бъдеще, ако не се осъществи 
незабавна промяна в начина, по който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския 
бизнес. 
Ние продължаваме да настояваме, че създаването, поддръжката и управлението на електронните услуги е непрекъснат 
процес, като при проектирането на системите сигурността е водеща. Държавните институции, както и външни експерти и 
компании за сигурност би трябвало да одитират и да опитват пробиви на изградената инфраструктура, а Държавната 
агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии за сигурност при проектиране и изпълнение на 
е-услуги от държавните институции. 
Ние сме окуражени от решителността на вицепремиера Николова и готовността й да се бори с дигиталната престъпност. 
По тази причина, ние се обръщаме както към правителството като цяло, така и към нея в личен план, в качеството й на 
председател на Съвета по киберсигурност с повторното настояване за незабавен одит на IT сигурността във всички 
държавни институции при въвеждането на електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт. Вярваме, че 
подобно действие изисква освен всичко друго и твърдост на характера, каквато г-жа Николова видимо има. 
АИКБ е готова да съдейства със своя експертен потенциал, там където това е уместно, за изпълнение на всички задачи, 
възникнали около очевидно много тежкото състояние на кибернетичната сигурност в държавната администрация. 
[1] АИКБ вече даде своята оценка на мащаба на сполетялото ни „цифрово бедствие“. В отделна предишна декларация, 
Асоциацията заяви: „В епохата на всеобхватна цифровизация подобно събитие може да се определи единствено като 
катастрофа. Фактите говорят сами – изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на 
физическите лица при обработване на личните им данни, неизпълнение на задължения за страната ни, произтичащи от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), в това число  компрометирани  данни 
на милиони български граждани, съдържащи се в договори,  информация за възнаграждения, доходи, кредити, IP-адреси, 
декларации, имена, ЕГН, адреси, данни на български фирми с техните ЕИК и адреси, мейли, регистрационни номера на 
автомобили, номера на сертификати за електронни подписи; пълната органиграма на НАП с хеширани пароли и пълни 
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данни на служителите на НАП със заеманите позиции; данни на българите, живеещи в чужбина, които получават пенсии 
извън България и са се отказали от здравно осигуряване в България. Особено загрижени сме относно изнесените факти, че 
кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, а НАП въобще не са отчели и регистрирали 
неправомерното извличане на данните от сървърите им, и едва след публикуването на част от информацията е 
констатирана кражбата. Всичко това говори за ниско ниво на защита и сигурност на данните, за некомпетентност или 
небрежност на отговорните лица, което поставя под риск националната сигурност и функционирането на държавата“. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ подкрепя комплекса от мерки на Съвета за киберсигурност 
Асоциацията продължава да настоява за пълен одит на киберсигурността в държавната администрация 
АИКБ ще подкрепи комплекс от мерки на Съвета за киберсигурност и продължава да настоява за пълен одит на 
киберсигурността в държавната администрация. Това се казва в декларация на Асоциацията, изпратена до медиите. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в качеството си на национално представителна работодателска 
организация изразява своята подкрепа за бързата реакция на вицепремиера и председател на Съвета по киберсигурността 
– г-жа Марияна Николова във връзка с катастрофалното изтичане на бази данни от Националната агенция по приходите 
(НАП), се казва в документа. 
Според работодателите евентуални промени в Наказателния кодекс трябва да се правят след задълбочен анализ на 
фактите и оценка на въздействието. 
От Асоциацията са на мнение, че в момента доверието в държавността е "във висша степен минимизирано". Те са 
категорични, че изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите лица при 
обработване на личните им данни 
Работодателите настояват за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти. От АИКБ са на 
мнение, че е нужна незабавна промяна в начина, по който работи държавата с електронните данни на българските 
граждани и българския бизнес. Държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало да 
одитират и да опитват пробиви на изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва 
да наложи минимални критерии за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции, 
подчертават от Асоциацията. 
Бизнесът отново настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането на 
електронно управление. 
 
БНР 
 
√ АИКБ иска пълно разследване на теча на данни от НАП 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за пълно разследване на случая с изтичането на лични 
данни от Националната агенция по приходите (НАП) след хакерска атака от независими външни на системата експерти. 
Това се казва в разпространена декларация на работодателската организация. От Асоциацията са на мнение, че в момента 
доверието в държавността е "във висша степен минимизирано". 
Заедно с подкрепата към вицепремиера и председател на Съвета по киберсигурността Марияна Николова, в декларацията 
се призовава за налагането на минимални критерии за сигурност при проектиране и изпълнение на електронните услуги 
от държавните институции. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ иска от Николова пълен одит на киберсигурността в държавата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя мерките на Съвета за киберсигурност и продължава да 
настоява за пълен одит на киберсигурността в държавната администрация. 
В своя писмена позиция от АИКБ поздравяват вицепремиера и председател на Съвета по киберсигурността Марияна 
Николова за бързата реакция след теча на данни от НАП. 
Според тях евентуални промени в Наказателния кодекс трябва да се правят след задълбочен анализ на фактите и оценка 
на въздействието. 
От Асоциацията са на мнение, че в момента доверието в държавността е "във висша степен минимизирано". Те са 
категорични, че изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите лица при 
обработване на личните им данни 
Особено загрижени сме относно изнесените факти, че кражбата на данните е осъществена 20 дни преди откриването й, а 
НАП въобще не са отчели и регистрирали неправомерното извличане на данните от сървърите им, и едва след 
публикуването на част от информацията е констатирана кражбата, посочва се още в позицията. 
Според АИКБ това говори за ниско ниво на защита на данните, както и за некомпетентност или небрежност на отговорните 
лица, което поставя под риск националната сигурност. Те са категорични, че опитите за "замитане" на случилото се рушат 
държавата. 
Именно по тази причина Асоциацията продължава да настоява за пълно разследване на случая от независими външни на 
системата експерти и призовава изпълнителната власт задейства изпълнението на план за действие за намаляване на 
вредата от случилото се. 
От АИКБ напомнят, че течът на данни от НАП е рецидив, дошъл след предишни много тревожни сривове на държавната 
цифрова политика, като проблемите с търговския регистър или преминаването към електронни винетки. 
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Подобни провали са изключително обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да бъде 
регионален лидер в информационните технологии, категорични са те. 
Според АИКБ подобни "цифрови катастрофи" ще стават и в бъдеще, ако не се осъществи незабавна промяна в начина, по 
който работи държавата с електронните данни на гражданите и бизнеса. 
Асоциацията е на мнение, че държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност трябва да 
одитират изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални 
критерии за сигурност при проектиране и изпълнение на електронни услуги от държавните институции. 
От АИКБ призовават правителството и вицепремиера Николова да бъде извършен незабавен одит на ИТ сигурността във 
всички държавни институции при въвеждането на електронно управление. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал поиска пълен одит на киберсигурността 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази подкрепа за бързата реакция и мерките, обявени от 
вицепремиера и председател на Съвета по киберсигурността Марияна Николова във връзка с "катастрофалното изтичане 
на бази данни от Националната агенция за приходите (НАП)" и настоява за пълен одит на състоянието на киберсигурността 
в България. 
От АИКБ изпратиха отворена позиция, в която припомнят, че вече са дали своята оценка за мащаба на "сполетялото ни 
"цифрово бедствие". От асоциацията заявиха, че подкрепят мерките, предложени от Николова, и настояват за пълен одит 
на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането на електронно управление. Освен това призовават 
промените в Наказателния кодекс, за които спомена вицепремиерът Николова, да се правят след задълбочена оценка на 
въздействието. 
От асоциацията са на мнение, че в момента доверието в държавността е "във висша степен минимизирано". Освен това в 
позицията си посочват, че изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите 
лица при обработване на личните им данни, и настояват за пълно разследване на случая от независими външни експерти. 
Те изразяват готовност да съдействат със своя експертен потенциал там, където това е уместно, за изпълнение на всички 
задачи, възникнали около "очевидно много тежкото състояние на кибернетичната сигурност в държавната  
администрация". 
"Ние сме окуражени от решителността на вицепремиера Николова и готовността й да се бори с дигиталната престъпност. 
По тази причина ние се обръщаме както към правителството като цяло, така и към нея в личен план, в качеството й на 
председател на Съвета по киберсигурност, с повторното настояване за незабавен одит на IT сигурността във всички 
държавни институции при въвеждането на електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт. Вярваме, че 
подобно действие изисква освен всичко друго и твърдост на характера, каквато г-жа Николова видимо има", посочват в 
позицията си представителите на Aсоциацията. 
Представителите на Aсоциацията изразяват убеждението, че е нужна незабавна промяна в начина, по който работи 
държавата с електронните данни на българските граждани и българския бизнес. В позицията се казва и че държавните 
институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало да правят отиди на изградената 
инфраструктура, както и че Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии за 
сигурност при проектиране и изпълнение на електронни услуги от държавните институции. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Бизнесът настоява за пълен одит на киберсигурността в държавната администрация 
Държавната администрация у нас трябва да премине през пълен одит на киберсигурността. Около това мнение се 
обединиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с изтичането на данните на 5 млн. 
българи от базите на Националната агенция по приходите (НАП). 
От асоциацията подкрепиха бързата реакция на вицепремиера и на председателя на Съвета по киберсигурност Марияна 
Николова относно инцидента. „Ние приветстваме преди всичко бързината и оперативността, с които г-жа Николова 
постави на разискване необходимостта от адекватна реакция и на трите власти в държавата. Подкрепяме и правилната 
оценка на вицепремиера на станалото, която в много отношения съвпада с нашата собствена гледна точка по въпроса“, 
пишат от работодателската организация. Те обаче остават с непроменена позиция, че промени в Наказателния кодекс 
трябва да се правят едва след задълбочен анализ на фактите. 
Според АИКБ „в момента доверието в държавността е във висша степен минимизирано“, затова и работодателите 
настояват случаят да се разследва от независими външни на системата експерти. Освен това, изпълнителната власт трябва 
незабавно да изготви и да даде ход на изпълнението на план за действие за намаляване на вредата от случилото се и 
управление на произтичащите рискове. “Ние не можем да не продължим да напомняме, че „цифровата катастрофа“ с НАП 
е рецидив, че тя дойде след предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно проблемите 
с търговския регистър, преминаването към електронни винетки и др. И преди сме заявявали и сега ще повторим, че 
подобни провали са изключително обезпокоителни, недопустими и позорящи за държава, която има претенциите да бъде 
регионален лидер в информационните технологии.“, коментират от АИКБ. 
Държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало да одитират и да опитват пробиви 
на изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва да наложи минимални критерии 
за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции.От АИКБ изразиха готовност да 
съдействат там, където е уместно. 
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Vesti.bg 
 
√ АИКБ подкрепя комплекса от мерки на Съвета за киберсигурност 
Асоциацията продължава да настоява за пълен одит на киберсигурността в държавната администрация  
АИКБ ще подкрепи комплекс от мерки на Съвета за киберсигурност и продължава да настоява за пълен одит на 
киберсигурността в държавната администрация. Това се казва в декларация на Асоциацията, изпратена до медиите. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в качеството си на национално представителна работодателска 
организация изразява своята подкрепа за бързата реакция на вицепремиера и председател на Съвета по киберсигурността 
– г-жа Марияна Николова във връзка с катастрофалното изтичане на бази данни от Националната агенция по приходите 
(НАП), се казва в документа. 
Според работодателите евентуални промени в Наказателния кодекс трябва да се правят след задълбочен анализ на 
фактите и оценка на въздействието. 
От Асоциацията са на мнение, че в момента доверието в държавността е "във висша степен минимизирано". Те са 
категорични, че изтеклите бази данни на НАП показват драстичен пробив в защитата на правата на физическите лица при 
обработване на личните им данни 
Работодателите настояват за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти. От АИКБ са на 
мнение, че е нужна незабавна промяна в начина, по който работи държавата с електронните данни на българските 
граждани и българския бизнес. Държавните институции, както и външни експерти и компании за сигурност би трябвало да 
одитират и да опитват пробиви на изградената инфраструктура, а Държавната агенция за електронно управление трябва 
да наложи минимални критерии за сигурност при проектиране и изпълнение на е-услуги от държавните институции, 
подчертават от Асоциацията. 
Бизнесът отново настоява за незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането на 
електронно управление. 
 
Дарик  
 
√ АИКБ: Цифровата катастрофа с НАП е рецидив  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази своята подкрепа за вицепремиера и председател на 
Съвета по киберсигурността – Марияна Николова във връзка с катастрофалното изтичане на бази данни от Националната 
агенция по приходите (НАП в декларация, разпространена до медиите. 
"Ние приветстваме преди всичко бързината и оперативността, с които г-жа Николова постави на разискване 
необходимостта от адекватна реакция и на трите власти в държавата. Подкрепяме и правилната оценка на Вицепремиера 
на станалото, която в много отношения съвпада с нашата собствена гледна точка по въпроса. Разбира се, непроменена 
наша позиция остава, че евентуални промени в Наказателния кодекс следва да се правят след задълбочен анализ на 
фактите и оценка на въздействието", гласи документът. 
Посочва се още, че АИКБ призовава изпълнителната власт незабавно да изготви и да даде ход на изпълнението на план за 
действие за намаляване на вредата от случилото се и управление на произтичащите рискове. 
"Ние не можем да не продължим да напомняме, че „цифровата катастрофа“ с НАП е рецидив", заявява асоциацията. Тя 
напомня, че пробивът е дошъл след предишни много тревожни сривове на държавната цифрова политика, а именно 
проблемите с търговския регистър, преминаването към електронни винетки и др. 
АИКБ остава на позицията си, че подобни „цифрови катастрофи“ ще продължат да стават и в бъдеще, ако не се осъществи 
незабавна промяна в начина, по който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския 
бизнес. 
От организацията настояват за незабавен одит на IT сигурността във всички държавни институции при въвеждането на 
електронно управление, каквото трябваше отдавна да е факт. 
АИКБ изразява готовността си да съдейства със своя експертен потенциал за изпълнение на всички задачи, възникнали 
около "очевидно много тежкото състояние на кибернетичната сигурност в държавната администрация", гласи още 
разпространеният текст. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в качеството си на национално представителна работодателска 
организация, изразява своята подкрепа за бързата реакция на вицепремиера и председател на Съвета по киберсигурността 
- Марияна Николова във връзка с катастрофалното изтичане на бази данни от Националната агенция по приходите (НАП). 
Това се посочва в съобщение от асоциацията. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ АИКБ ще подкрепи комплекс от мерки на Съвета за киберсигурност 
Настояват за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти по случая с изтичане на 
данни от НАП  
От АИКБ приветстват бързината и оперативността, с които Николова е поставила на разискване необходимостта от 
адекватна реакция и на трите власти в държавата. Асоциацията обаче остава с непроменена позиция, че евентуални 
промени в Наказателния кодекс следва да се правят след задълбочен анализ на фактите и оценка на въздействието. 
"Добрите намерения на вицепремиера Николова, които ние приветстваме и подкрепяме са само една стъпка към 
започване на възстановяване на доверието в държавността. В момента, без да правим каквито и да са драматични 
заявления, доверието в държавността е във висша степен минимизирано. Вече имахме възможността да заявим, че 
всякакъв опит за "замитане" на случилото се руши българската държава", се посочва в съобщението. Затова от АИКБ 
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настояват за пълно разследване на случая от независими външни на системата експерти и призовават изпълнителната 
власт незабавно да изготви и да даде ход на изпълнението на план за действие за намаляване на вредата от случилото се. 
АИКБ остава на позицията си, че подобни "цифрови катастрофи" ще продължат да стават и в бъдеще, ако не се осъществи 
незабавна промяна в начина, по който работи държавата с електронните данни на българските граждани и българския 
бизнес. 
От Асоциацията припомнят, че създаването, поддръжката и управлението на електронните услуги е непрекъснат процес, 
като при проектирането на системите сигурността е водеща. 
АИКБ е готова да съдейства със своя експертен потенциал, там където това е уместно, за изпълнение на всички задачи, 
възникнали около очевидно много тежкото състояние на кибернетичната сигурност в държавната администрация, 
посочват от Асоциацията. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Екатерина Захариева е на посещение в Румъния 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава на посещение в Румъния. 
Захариева ще бъде гост на Посланическата конференция на румънската дипломатическа служба и ще изнесе лекция пред 
ръководителите на румънските дипломатически мисии по света. Българският първи дипломат ще се срещне с министър-
председателя на Румъния Виорика Данчила, с колегата си външен министър и с делегирания министър по европейските 
въпроси. 
Тази година двете страни отбелязват 140 години от установяване на дипломатическите отношения. Румъния е сред 
водещите търговски и икономически партньори на България. През миналата година стокообменът между двете страни 
възлиза на 4,6 млрд. евро. 
 
√ Безработицата у нас намалява 
Над 17 хиляди души, които не са учили, не са работили и не са си търсили работа са се регистрирали в Бюрата по труда от 
начало на годината. Те са обхванати чрез различни мекри и програми на Агенцията по заетостта. 
По данни на Агенцията по заетостта през юли безработицата у нас е малко над 5%. В Бюрата по труда са регистрирани над 
172 хиляди души. Те са с около 3 хиляди повече в сравнение с юни. Увеличението е заради намаляващото търсене на 
сезонни работници. 
В сравнение със същия период на миналата година обаче безработицата намалява. 
Aгенцията по заетостта организира информационни кампании и срещи със завършващи образованието си, за да привлекат 
хората които не учат, не работят и не си търсят работа, да се регистрират в бюрата по труда. С младежите от ромски 
произход работят трудови медиатори. 
От началото на месеца из страната тръгнаха и мобилни бюра по труда. Целта им е да срещнат безработните от малките 
населени места с работодатели, които търсят кадри. 
Мобилният екип посети едно от най-големите села в област Пазарджик Мало Конаре. 
Дочка Димкова - директор на "Бюро по труда" - Пазарджик: Основният ни акцент е осигуряването на заетост и 
мотивиране към регистрация и съответно заетост 
От инициативата се възползват и много работодатели. Общините също съдействат на Агенцията по заетостта. 
Мобилните бюра по труда ще посещават по график населените места с икономически активно население над 100 души. 
 
√  Мобилни бюра по труда за малките населени места в страната 
Мобилни бюра по труда тръгнаха по малките населени места в страната. Изключение не прави и област Пазарджик. 
Основната цел на служителите на Агенцията по заетостта е да се срещнат с безработни и работодатели, и да им предоставят 
на място услугите, които предлагат. 
Мобилният екип посети едно от най-големите села в област Пазарджик - Мало Конаре. 
Дочка Димкова, директор на "Бюро по труда" - Пазарджик: Основният ни акцент е осигуряването на заетост и мотивиране 
към регистрация и съответно заетост. 
Сред хората, които потърсиха съдействие от мобилното бюро, е и Лили, която от месеци търси работа. 
Лили: Много е удобно, тъй като няма губене на време. Вече имам предложение, така че в близко бъдеще би трябвало да 
започна. 
От инициативата се възползват и много работодатели. 
Росица Маркова, работодател: Търсим общо взето общи работници и оператори на дървопреработвателни машини, които 
умеят да работят с машини. 
Общините също съдействат на Агенцията по заетостта. 
Димчо Караиванов, кмет на с. Мало Конаре: Ние сме пионери и е доста добре за хората. Няма да ходят до Пазарджик, 
няма да се разхождат и да губят време. 
Мобилните бюра по труда ще посещават по график населените места с икономически активно население над 100 души. 
 

https://news.bg/politics/partnyorstvo-mezhdu-biznes-i-darzhava-v-kibersigurnostta-predlaga-asotsiatsiya.html
https://news.bg/politics/partnyorstvo-mezhdu-biznes-i-darzhava-v-kibersigurnostta-predlaga-asotsiatsiya.html
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√ До днес кметовете трябва да са изготвили списък със засегнати от чумата стопани 
Днес изтича срокът, в който кметовете на населени места, разположени в санитарни зони, трябва да са изготвили 
списъците за получаване на еднократна помощ за дезинфекция. 
Право на обезщетение имат стопанствата в 20 км. санитарни зони около индустриалните ферми и тези, определени с висок 
епизоотичен риск. 
Допустими за подпомагане са собственици, които отглеждат до пет прасета само за лична употреба. Те трябва да са 
извършили почистване и дезинфекция. Собственикът трябва да заяви, че няма да отглежда прасета в стопанството си за 
период най-малко от 12 месеца след последната дезинфекция. Изплащането на сумата от 300 лв. на стопанство ще 
стартира след 1 септември. 
 
√ Г-7 се включва в битката срещу пожарите в Амазония 
Световните лидери на срещата на върха на Г-7 се съгласиха да помогнат на страните, засегнати от огромните пожари, които 
опустошават тропическите гори в Амазония. "Всички се съгласихме да помогнем на онези страни, които са били засегнати 
от пожарите, възможно най-бързо", коментира Еманюел Макрон пред журналисти във френския курорт Биариц. 
 
БНР 
 
√ Агенция "Фич" потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България "ВВВ" 
Международната рейтингова агенция „Фич“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и 
местна валута "BBB", съобщават от Министерството на финансите. Перспективата остава положителна. 
Оценката за кредитния рейтинг е подкрепена от стабилните външни и публични финанси, благонадеждната политика за 
постепенно присъединяване към членство в еврозоната и перспективите за устойчив растеж. 
„Фич“ прогнозира реалното нарастване на БВП да възлезе на средно 3,3 % в периода 2019-2021 г. Динамиката на растежа 
обаче се очаква да се забави в краткосрочен план, поради предизвикателствата по линия на външната среда, произтичащи 
от слабата икономическа перспектива на ключови търговски партньори.  
Благоприятната макроикономическа среда и провежданите благоразумни политики продължават да подкрепят силната 
фискална позиция, като прогнозата на агенцията е бюджетен излишък от  0,2 % от БВП, средно за периода 2019-2021 г. 
 
√ Правителството ще поеме 200 млн. лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа 
200 млн. лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа се очаква да бъде поет от правителството. Това ще бъде 
поредната дългова емисия, след като страната ни реши да плати наведнъж изтребителите Ф-16. 
Финансовото министерство предлага облигации от 20-годишната емисия, отворена през юни тази година. Именно тогава 
за първи път в историята на България на пазара бяха пуснати държавни ценни книжа, чийто падеж е след 20 години. 
Тази година страната ни има право да поеме максимум един милиард лева нов дълг. Освен 20-годишните облигации 
финансовото министерство на няколко пъти пуска и книжа за 10 години и половина, като към тази емисия също има 
сериозен интерес, особено от страна на банките. Това е обяснимо, тъй като ценните книжа се считат за сигурен 
инструменти, макар и със сравнително ниска доходност. Ако бъдат одобрени поръчки за 200 милиона лева от днешната 
емисия, общо новопоетият дълг за годината ще бъде 900 млн. лева или близо до лимита, записан в бюждета. 
Новите задължения се налагат заради сделката за изтребителите, която частично се финансира по този начин. В средата 
на август министърът на отбраната Красимир Каракачанов обяви, че парите за военните самолети вече са преведени в 
Съединените щати в специална сметка на България, както е записано по договор. Неведнъж управляващите са заявявали, 
че страната ни може да плати техниката наведнъж. 
Новопоетият дълг отива във фискалния резерв, чието ниво правителството поддържа много над изискуемия в бюджета 
минимум. 
 
√ Юлияна Николова: Няма практика комисари, които са повече от един мандат в ЕК, да заемат едни и същи ресори 
"Излизат много публикации на базирани в Брюксел медии, които разказват, че кипи усърден труд в ЕК и хора, служители 
в Комисията, предлагат на Урсула фон дер Лайен нова структура, нови идеи. След това трябва комисарите, които са 
предложени от държавите, да запълнят с компетентност тези нови сектори и нови сфери". Това каза пред БНР Юлияна 
Николова - директорът на портал „Европа“ и фондация „Център за модернизиране на политики“. Вероятно ще бъде 
утвърден многомилиарден фонд за стимулиране на големите европейски технологични гиганти, уточни тя.  
Според Николова най-важна е компетентността на предложения комисар. Тя припомни, че днес е последният срок за 
подаване на номинации за еврокомисари. 
"Когато на масата на президента на Комисията има вече очертани политиките, които ще отговарят на нейното виждане за 
Европа, тогава по пакета документи за кандидатите, които са дали правителствата, ще се види къде тяхната компетентност 
съответства най-добре на политиката, която Фон дер Лайен иска да следва, за да може тя да ги предложи след това на 
парламента те да бъдат изпитани по тази обща компетентност", коментира Николова в предаването "Преди всички" по 
програма "Хоризонт".  
Новият фонд ще се нарича Фонд за бъдещето на Европа, уточни тя. 
Според Николова малко е вероятно България да получи същия ресор: "Няма практика комисари, които са повече от един 
мандат в Комисията, да заемат едни и същи ресори, най-вече защото принципът на ротация, който се използва в ЕК, е една 
от превенциите за корупция и за улегналост на дадена политическа позиция". Тя предположи, че вероятно и ресорите ще 
бъдат различни. 
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Investor.bg 
 
√ Борисов: Държавата може да подкрепи туризма със субсидиране на чартърните полети 
Друг голям стимул за туризма ще бъде доизграждането на магистрала "Хемус", смята премиерът 
Според премиера Бойко Борисов държавата може да подпомогне туризма чрез субсидиране на чартърните полети, 
каквато практика има в Гърция, Хърватия, Турция. 
Очаквам браншът да посочи точно начина, по който можем да направим това, заяви министър-председателят в 
черноморския комплекс "Албена" при откриването на нова мултифункционална зала. По думите му държавата може да 
задели десетина-петнадесет милиона лева и да подели разходите за чартърите с местните власти. 
Борисов добави, че друг голям стимул за туризма ще бъде доизграждането на магистрала "Хемус", която ще доведе повече 
летовници на Северното Черноморие. С цената на всичко до 2021 година навсякъде по трасето ще строим, ще асфалтираме 
и ще има готови отсечки, каза Бойко Борисов. 
Премиерът заедно с финансовия министър Владислав Горанов и ръководители на курорта прерязаха лентата на новата 
зала "Перуника хол" на 50-ата годишнина от откриването на "Албена". Новата зала, която има капацитет от 1000 места, ще 
бъде център на конгресни, културни и спортни събития. 
  
√ ИПИ: Структурата на домакинските бюджети се подобрява 
Има погрешно припознаване на политиката по отношение на доходите и най-бедните изобщо нямат досег с пазара 
на труда, посочи Явор Алексиев 
За пореден път прегледът на състоянието на домакинските бюджети в медийното пространство се ограничава до 
констатацията „разходите растат по-бързо от доходите“. Макар да е вярна, тя до голяма степен отразява не някакво 
относително влошаване на стандарта на живот на българските домакинства, а започналата още през 2017 г. тенденция към 
покачване на средната склонност към потребление, коментира Явор Алексиев от екипа на Института за пазарна 
икономика. 
Индикаторът показва колко стотинки от всеки 1 лев доход домакинствата насочват към потребление. Плъзгащата се средна 
стойност на показателя е на най-високите си нива от 2012 г. насам, когато обаче причините за високата му стойността са 
съвсем различни (загуба на трудови доходи за част от населението и съответно – невъзможност за спестявания, т.е. 
потребление на почти всичко изкарано). 
 

 
 
През последните няколко години се наблюдава нещо различно – бум на пазара на труда, нарастващи заплати, трайно 
покачване както на общия показател за доверието на потребителите, така и на нагласите им за закупуване на стоки за 
дълготрайна употреба.Ниската доходност на традиционните методи на спестяване (като банковите влогове) също имат 
ефект в тази посока. 
Доказателства за повишаването на общото благосъстояние се виждат и в структурата на доходите и разходите на 
домакинствата. За поредно тримесечие най-силна роля за подобряващото се благосъстояние на домакинствата играе 
ръстът на доходите от работна заплата. През второто тримесечие на 2019 г. относителният им дял в общия доход на 
домакинствата достига рекордните за страната 57,8%. Рекордната и нарастващата заетост на населението и 
продължаващото покачване на средната работна заплата са в основата на този процес. 
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Обратната страна на тази монета са нарастващите разходи на домакинствата за данъци и осигуровки. През второто 
тримесечие на 2019 г. и те постигат абсолютен рекорд от 14,23%. Наред с увеличенията на някои данъци и осигуровки през 
последните години, продължаващата експанзия на пазара на труда означава, че все повече домакинства включват 
работещи лица, което естествено увеличава разходите им за данъци и осигуровки. 
 

 
 

Другата трайна тенденция в разходната част е намаляващият относителен дял на разходите на домакинствата за храна. 
Въпреки че те се покачват до 31,4% през второто тримесечие, остава вероятността още през 2019 г. да станем свидетели 
на първата стойност под 30%, тъй като делът на този тип разходи обикновено спада през второто полугодие. Припомняме, 
че в началото на десетилетието относителният дял на разходите за храна е 37%. 
В същото време разходите за свободно време, култура и образование за второто тримесечие прехвърлят 4% за първи път 
от 2012 г. насам. Общата тенденция тук е към покачване, което показва способността на домакинствата да отделят по-
малка част от дохода си за стоки от първа необходимост и по-голяма за други неща. 
Трябва да се отбележи, че и двете трайни тенденции по отношение на разходите на домакинствата (намаляването на 
относителния дял на разходите за храна и покачването на относителния дял на разходите за данъци през последните 10 
години) важат за абсолютно всички децилни групи. 
Ситуацията е различна при промяната на структурата на доходите. Както се вижда от графиката по-долу, в първите 4 
децилни групи относителният дял на доходите от работна заплата всъщност намалява. 
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Това се дължи на редица фактори, между които трайното изключване на голяма част от най-бедните (първи децил) от 
пазара на труда, високият брой на неработещите членовете на част от тези домакинства (особено в многодетните ромски 
домакинства), както и все по-видимата доминация на доходите от пенсии между втория и четвъртия децил. 
Данните на НСИ ясно показват, че общото състояние на домакинските бюджети продължава да се подобрява. 
Предизвикателствата пред увеличаването на доходите в първите няколко децилни групи са значителни, както става ясно 
от намаляващия дял на приходите им от работна заплата (основният двигател на доходната мобилност на домакинствата). 
Дори в най-добрите години за пазара на труда в близката история на страната, голяма част от тези домакинства не успява 
да се възползва от общото подобрение в икономиката. При част от тях причините са структурни (домакинства на 
пенсионери, хора с увреждания, многодетни семейства), а при други са следствие от липсата на възможности/способности 
за намиране на работа, основно поради ниско образование и квалификация. 
Сред основните причини за това през последното десетилетие е погрешното припознаванена политиката по отношение на 
доходите (най-вече определянето на размера на минималното заплащане) като метод за борба с „работещите бедни“. 
Както се вижда от данните за доходите на домакинствата, огромна част от най-бедните изобщо нямат досег с пазара на 
труда – обстоятелство, което очевидно налага търсене на други решения на проблема с ниското им благосъстояние. 
   
Dnevnik.bg 
                                     
√ Доплащанията в болниците възлизат на 4 млрд. лв. годишно, често са неоснователни 
Доплащанията на пациентите в болниците възлизат на около 4 млрд. лв., но невинаги са основателни. Това коментира 
пред Би Ти Ви управителят на Националната здравноосигурителна каса Дечо Дечев. По думите му в държавните и 
общинските болници се плаща под масата, а в частните - организирано, като се "измислят" различни допълнителни услуги, 
които да ги оправдаят. 
Причината е, че наредбата, която определя какво трябва да покрива една клинична пътека, е неясна и допуска тълкувания 
на това какво трябва да се доплаща. "В частни болници за всеки леглоден се заплаща такса - започва от 70 лв. и завършва 
на 120 лв. в зависимост от стаята. Тоест, ако престоят е 5 дни - 5 по 100. Шапка за баня, малка паста за зъби, пластмасова 
четка за зъби и - 80 лв. Дадено е правото всеки да ценообразува", каза управителят на НЗОК. "Не че това не се прави в 
държавни, главно университетски, болници, но там тези плащания стават невинаги през касата на болницата", добави той 
с уточнението е, че причината е лош мениджмънт и "затваряне на очите" при тези практики. 
С новите законодателни промени, предлагани от Министерството на здравеопазването, в алгоритъма на всяка пътека ще 
бъде пределно ясно записано какво се покрива и какво не, каза Дечев. 
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Според него правилният подход е всичко, което не се покрива от клиничната пътека, да остане предмет на допълнителното 
здравно осигуряване. Той влезе в задочен спор с министъра на здравеопазването, който предлага паралелно съществуване 
на здравна каса и частни фондове, които да я конкурират, но с право да формират печалба. Концепцията на министъра по 
думите на Дечев съдържа риска от подбор на осигурени на база на тяхното финансово положение и степента на тяхното 
здраве - бедните и болните да останат контингент на касата, а богатите и здравите да отидат при частните нови 
осигурители. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ 6200 болнични спрени за проверка за половин година 
Над 130 милиона е изплатил НОИ за първите три месеца на годината 
6168 са спрените и обжалваните болнични листове за периода януари – юли за тази година. Отменените 1987 броя, това 
съобщиха от НОИ за „Монитор“. 
Основанието за обжалване е неспазване на нормативните разпоредби, свързани с експертизата на временната 
неработоспособност, коментират от НОИ. 
За първите три месеца на тази година НОИ е изплатил 130 159 820 лв., за същия период през миналата година сумата е с 
10 милиона по-малко, тогава са платени 119 227 271 лв., заявиха от института. 
Почти половин милиард са изплатените болнични за 2018 г., като точната сума е 456 278 489 лв. 
Увеличение на издаване на болнични листи се забелязва и през летния сезон, и около празнични дни, което само по себе 
си говори за доста съмнителна практика на издаване. 
За шестте месеца на 2018, както и за полугодието на 2019 г. данните са сходни за двата периода – около 1,6 милиона са 
издадените болнични за общо заболяване. 
Общият брой болнични листове за 2018 г. е 3 229 650. 
Около 3,5 млн. е очакваният брой на болничните листове за цялата 2019 г. според данните на Националния осигурителен 
институт. 
В момента работодателят плаща от 1-вия до 3-тия ден на болничния в размер на 70% от заплащането, а след третия ден 
държавата дава 80% от възнаграждението на служителя.  
Ето защо от бизнеса предлагат първите три дни от болничния да се считат за нулеви и да не се плащат.  
Това обаче са само болничните от четвъртия ден нататък, които се плащат от института. 
Ползването на болничен се отразява отрицателно на заплатата ни за месеца. Излизането ни в болничен обикновено води 
до намаляване на паричната сума, която получаваме за месеца, респективно и до намаляване на дължимите осигуровки 
и въпреки това има двоен ръст в издаването и обжалването на болнични. 
В наредбата за медицинската експертиза е ясно обяснено кога се издава и в кои случай се отказва болничен. 
Лекуващите лекари могат да издават еднолично болнични до 14 дни непрекъснато, но не повече от 40 дни в рамките на 
една календарна година. След изтичането на този болничен болният се насочва към Лекарска консултативна комисия 
(ЛКК). Когато става дума за болнично лечение, болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично 
от лекуващия лекар/зъболекар, а ако след това е необходимо и домашно лечение - при изписването се издава един 
болничен лист от ЛКК, но не повече от 30 дни за домашно лечение. 
Болният, работодателят, НОИ или органите на медицинската експертиза на работоспособността могат да обжалват вече 
издадени болнични листи 
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2019 
г. е 968,71 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1.07.2018 г. до 30.06.2019 г. е 936,91 лв. 
Националният осигурителен институт вече изпраща съобщения за изплатени парични обезщетения за временна 
неработоспособност, майчинство или при осиновяване на дете по електронен път само след заявка през сайта на 
институцията. 
 
News.bg 
 
√ Нено Димов в Атия: Няма депо, има само площадка за опасни отпадъци 
Екоминистърът Нено Димов се опита да успокои жителите на Атия, които протестират срещу изграждане на депо за опасни 
отпадъци там. Хората настоват площадката за опасни отпадъци да бъде преместена, тъй като тя е на територията на бившия 
рудник, а теренът под нея бил в стари галерии.  
"Тук няма да има депо за опасни отпадъци, а площадка за временно съхранение на стари електроуреди, батерии и 
лекарства с изтекъл срок на годност. Това е по-безопасно, отколкото тези неща да стоят по домовете ви", каза министър 
Димов, цитиран от "24 часа". 
Депата за опасни отпадъци се изграждат на метри от къщите в село Атия. Те се намират в защитената местност Бакърлъка 
на площ от 60 дка. 
Хората искат да се проведе местен референдум за преместването на трите депа на по-подходящо място. Те са изпратили 
искане до община Созопол. Проведеното обществено обсъждане е минало преди около десетина години и в присъствието 
едва на 6-7 жители на селото. 
Над час стотина протестиращи от созополското село Атия очакваха министъра на отбивката на селото по пътя Бургас-
Созопол. В същото време Димов заедно с кметовете на Созопол и Черноморец били на депото, което е на около 300 метра 
над селото.  
Хората отидоха при представителя на изпълнителната власт. 
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Според министър Димов разрешението е дадено от община Созопол преди няколко години, а общината е кандидаствала 
за финансиране по швейцарска програма. По думите на Нено Димов всичко в документацията, включително и 
необходимите гоеоложки проучвания, било изрядно.  
Малко по-късно от МОСВ изпратиха съобщение, според което министър Нено Димов заявява: 
"Жителите на Южното Черноморие ще имат възможност безвъзмездно, без средства от техните данъци, да се възползват 
от най-добрата швейцарска практика за събиране на опасните отпадъци, които всеки от нас съхранява в бита си". 
Мястото на площадката е определено от община Созопол, оправдават се от МОСВ. Тя е изградена за 2 млн. лева, а парите 
са осигурени от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДООС) по проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 
Българският екоминистърът изтъкна, че Швейцарското правителство контролира изпълнението на проекта. 
"Нено Димов увери, че площадката, която се изгражда в Атия, не създава никакви рискове за околната среда или здравето 
на гражданите. Пилотните центровете по българо-швейцарската програма са проектирани, оборудвани и работят по 
швейцарска технология, която е доказана и напълно безопасна. На територията на центровете няма да се извършват 
дейности, замърсяващи околната среда", се казва в съобщението на МОСВ. 
В Атия Нено Димов е казал, че трябва да се поздравят кметовете, получили финансиране по българо-швейцарската 
програма в полза на техните граждани. 
"Всички общини трябва да изградят такива центрове до 2020 г., но тези, които са се възползвали от швейцарското 
финансиране, няма да го правят за сметка на своите граждани", обясни Димов. 
По думите му само 5 кметове са успели да се преборят за изграждането на такива площадки. 
На площадката ще се събират отпадъци, които се генерират в домакинствата при ежедневното използване на продукти 
със съставки, увреждащи околната среда, като лекарства, битова химия, батерии и акумулатори, битови електронни уреди, 
боядисани мебели и други дървени повърхности. Те ще се съхраняват там максимум една година. 
Боклукът периодично ще се извозва до съоръжения за третирането или унищожаването им. Центровете са така замислени 
и проектирани, че отпадъците да се съхраняват без опасност от разливи, разсипи и замърсяване на околната среда, 
уверяват от МОСВ. 
Като оправдание за близостта на площадката за битови отпадъци до домовете на хората от ведомството изтъкват, че така 
било удобно на хората. 
Проектът в Атия е предназначен и за хората в Созопол, Приморско и Царево. В рамките на проекта се осигурява 
оборудване, което включва 2 микробуса, които ще бъдат мобилни пунктове за събиране на отпадъци, 10 контейнера за 
съхранение на отпадъци и 100 бидона. Общото количество, което може да се складира на площадката, е 4 тона. Времето, 
за което отпадъците може да бъдат складирани, е до 1 година. В рамките на този период отпадъците трябва да бъдат 
предадени за оползотворяване или обезвреждане. 
Проектът "Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни 
битови отпадъци от домакинствата" бе подписан на 21 април 2015 г. за 15 млн. лв. Срокът му е до 7 декември 2019 г. 
Предвижда се да се изграждат 5 пилотни центъра за събиране на опасните битови отпадъци в общините Шумен, Разград, 
Созопол, Съединение и Левски и вече са доставени мобилни събирателни пунктове за обслужване на съседни на тях 17 
общини: Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, 
Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево. 
 
В. Дума 
 
√ БДЖ ще купува автобуси, които се движат по релсите 
БДЖ ще обяви обществена поръчка за доставка на шинобуси - автобуси, движещи се по жп релсите, през септември. 
Компанията обмисля да купи около 10 такива превозни средства като алтернатива за влаковете, за които има малко 
пътници, а в същото време трупат големи експлоатационни разходи. Прогнозната стойност на 10-те шинобуса е 1,5-2 млн. 
евро, но пък возят 60 пътници. Те са за къси разстояния, по които пътуват и по-малко пътници, и така компанията смята да 
намали разходите. 
През септември се очаква БДЖ да открие и още няколко обществени поръчки за нов подвижен състав. Плановете на 
компанията са да бъдат закупени 5 или 6 нови локомотива с характеристики, подобни на "Смартрон" на германския гигант 
"Сименс", а освен това са проучвани и възможностите за закупуване на пътнически вагони втора ръка от "Дойче Бан". 
Вероятно бъдещата обществена поръчка ще е за 30 такива второкласни употребявани вагона на цена от порядъка на 30 
000 евро за брой. Освен вагони втора ръка БДЖ ще пусне търг и за 30 чисто нови вагона, чиято единична цена е около 1 
млн. евро за брой.  
Амбицията на националния превозвач е всички обществени поръчки да бъдат с максимално кратки срокове и доставката 
на новия подвижен състав да е до 12 месеца. От БДЖ ще кандидатстват за финансиране от около 80 млн. лева по 
Оперативна програма "Околна среда" за закупуване на нов подвижен състав. 
 
В. Банкерь 
 
√ Столичната община е подала проекта за купуване на 52 нови електробуса 
Столичната община е подготвила и подала апликационната форма по проекта за купуване на 52 нови електробуса по 
Оперативна програма "Околна среда". Бизнес планът предвижда с тях ще бъде осигурен удобен транспорт от кварталите 
до спирки на метрото, съобщиха от пресцентър на общината.  
Маршрутите за кварталите "Горна Баня", "Овча купел", "Люлин" и "Витоша ВЕЦ Симеоново" вече са разработени и 
предстои тяхното обсъждане и приемане.  
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Електробусите, които общината ще купи, ще са два вида. Тридесет от тях ще са с дължина от 5.5 до 7.5 метра, а останалите 
22 буса ще са по-големи - между 7.6 и 9.6 метра.  
През тази година Столична община кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Околна среда" с три проекта - 
за трамваи, електробуси и тролеи.  
От 2018-а в София се движат първите 20 електрически автобуса, които са 12-метрови. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- По следите на бегълците от затворническото общежитие. Докъде стигнаха разследващите? На живо, от Стара 
Загора. 

- Напрежение в Първомайско. Стопани отказват да дезинфекцират дворовете си срещу африканска чума. Ще 
получат ли обезщетение за умъртвените животни? 

- Мълчвлив протест под изгорелия мост на магистрала "Струма". Ще останат ли без работа хората от депото? 
- Ще спрат ли пациентите да доплащат в болниците? Говорят експертите. 
- Срещата в в Биариц. Лидерите от Г-7 и проблемите на света. Ще бъдат ли намерени решения? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Бягство от затвора, на живо от Стара Загора. Занижен ли е контролът в общежитията от затворен тип? 
- Ще бъде ли узаконено доплащането в болниците и ще загуби ли Здравната каса монопола си? Гост: Д-р Дечо 

Дечев, управител на НЗОК 
- Скандал с поискана оставка в Музикалното училище в София. Защо оперната певица Дарина Такова е трябвало да 

се яви на изпит по пеене, за да преподава? 
- На живо: Година след трагедията в Своге, какво се промени и защо старите автобуси още са без колани? 
- Затегнат режим за получаване на кредити. В кои случаи ще попадаме в „черния списък"? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 26 август 
Благоевград.  

- От 20.30 часа на площад „Македония" ще бъде официално открит 7-ият Международен турнир по футбол „Купите 
на Община Благоевград". Преди откриването ще се състои шествие, което ще тръгне в 20.00 часа от Съдебната 
палата, ще мине по улица „Тодор Александров" и ще стигне до пл. „Македония". Седмият международен 
футболен турнир за деца „За купите на Община Благоевград" e под патронажа на кмета д-р Атанас Камбитов и ще 
се проведе в дните до 31 август. 

*** 
Бургас.  

- От 20.30 часа на сцената на Летния театър ще се състои официална церемония за откриване на 47-ото издание на 
Международния фолклорен фестивал. Програмата на фестивала ще започне в 17.30 часа дефиле на всички състави 
от пл. „Тройката" през Община Бургас до Летния театър. 

*** 
Добрич.  

- От 09.00 часа до 17.30 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе Летен детски център 
„Млади възрожденци". 

- От 10.30 часа до 11.30 часа в Художествената галерия ще се състои Лятна работилница за въображение - занятия 
с деца. 

*** 
Дългопол.  

- От 18.00 часа на градския площад ще се състои тържествено откриване на бюст-паметник на Васил Левски. 
Поводът е 50-ата годишнина от обявяването на Дългопол за град. На събитието е поканен заместник министър-
председателят по обществения ред и сигурност и министър на отбраната Красимир Каракачанов. 

*** 
Камчия.  

- От 15.30 часа в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия" ще се проведе семинар на тема „Хуманистична 
образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и 
учениците". В семинара ще участват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на 
Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, зам.-изпълнителен директор на СОК „Камчия" ЕАД Лазар 
Стоянов и Станка Шопова, председател на УС на Фондация „Устойчиво развитие за България". Събитието ще се 
провежда в дните до 31 август. 

*** 
Костинброд.  

- От 10.30 часа в производствения център на Кока-Кола в Костинброд ще се проведе откриване на нови 
производствени мощности на компанията. Събитието ще бъде уважено от министър-председателя Бойко Борисов, 
посланика на Гърция в България Н.Пр. Григориос Василоконстандакис, изпълняващия длъжността посланик на 
САЩ в България Джъстин П. Фридман, кмета на София Йорданка Фандъкова и други представители на 
изпълнителната власт. 

*** 
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Силистра 
- В Биосферен парк „Сребърна" ще се проведе международен пленер за художници от България и Румъния. 

Инициативата е в рамките на проект „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство", 
финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г.". Пленерът ще се проведе в дните до 1 
септември 2019 г. 

 
Дарик  
 
√ Лондон ще изплати на ЕС 9 млрд. паунда в случай на Брекзит без сделка 
Британският премиер Борис Джонсън възнамерява да информира лидерите на ЕС по време на продължаващата среща на 
върха на Г-7, че в случай на Брекзит без сделка размерът на обезщетението, което Лондон трябва да плати на Брюксел, ще 
бъде намалено до 9 милиарда паунда, съобщава вестник „Мейл он сънди“. 
Когато Джонсън се кандидатира за поста шеф на Консервативната партия на Обединеното кралство, той обеща да откаже 
да изплати на Европейския съюз 39 милиарда паунда обезщетение за напускане на Съюза, докато не бъде постигнато 
споразумение, удовлетворяващо Обединеното кралство. 
Според изданието премиерът възнамерява да намали "законопроекта за развод" с 30 милиарда лири като "наказание" за 
позицията на блока срещу Брекзит. Изданието също така отбелязва, че Лондон може да намали размера на обезщетението 
още повече - до 7 милиарда паунда, тъй като разходите, свързани с преходния период, вече няма да са необходими в 
случай на твърд Брекзит. 
Първоначално Обединеното кралство трябваше да напусне Европейския съюз на 29 март, но неуспехът на парламента на 
Обединеното кралство да одобри сделката на тогавашния министър-председател Тереза Мей доведе до преместването 
на крайния срок на 31 октомври. Една от основните пречки в преговорите за Брекзит между ЕС и Великобритания беше 
предпазната клауза за Северна Ирландия, която включва оставането на Северна Ирландия в Митническия съюз на ЕС, което 
сега Джонсън отхвърля. 
Джонсън даде да се разбере, че иска Обединеното кралство да напусне Европейския съюз на 31 октомври, въпреки че 
каза, че предпочита изход със споразумение. Той призова Европейската комисия да отмени клаузата, която се стреми да 
избегне твърда ирландска граница чрез обвързване на страната с митническия съюз на ЕС, макар че Брюксел заяви, че 
няма да възобнови преговорите. 
Срещата на Г-7 беше официално открита в град Биариц в югозападна Франция. Над 13 000 полицаи и жандармеристи 
пристигнаха в региона, за да гарантират сигурността на събитието. 
 
Еconomic.bg 
 
√ САЩ и Великобритания планират мащабно търговско споразумение 
Борис Джонсън заяви, че сделката може да е факт в рамките на една година 
САЩ планират да постигнат мащабно търговско споразумение с Великобритания в рамките на година след излизането на 
страната от Европейския съюз. Това заяви премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън по телевизионния канал 
ITV в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Биариц. 
„Има възможност за сключване на голяма сделка за свободна търговия със Съединените щати. Президентът на САЩ 
Доналд Тръмп и аз сме оптимисти в това отношение", каза той. На въпроса колко бързо може да се случи това, британският 
премиер отговори: „Те (САЩ) искат да направят това в рамките на една година, и аз бих искал същото, но това е много 
кратко време“. 
Американският президент заяви по-рано, че САЩ и Великобритания ще сключат двустранно търговско споразумение 
възможно най-скоро. "Работим по много голяма търговска сделка и мисля, че ще успеем", казва американският лидер. 


