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√ АИКБ иска пълно разследване на теча на данни от НАП 
От Асоциацията са на мнение, че в момента доверието в държавността е "във висша степен минимизирано" 
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". 
"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. 
"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. 
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. 
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. 
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√ Бизнесът настоява за пълен одит на киберсигурността в държавната администрация 
АИКБ ще подкрепи комплекс от мерки на Съвета за киберсигурност, предложени от Марияна Николова 
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.  
Вижте пълния текст на декларацията:  
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)*.  
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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.  
*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 
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“. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Властите в България и Румъния обсъждат затрудненото преминаване на Дунав Мост 2  
Как да бъде ускорено преминаването на товарни автомобили през "Дунав мост 2"? - това ще обсъждат днес началниците 
на граничната полиция в България и Румъния. 
Страната ни предлага пунктът да заработи с облекчен режим на обработка на документите за граждани на Европейския 
съюз. Причина за проблемите на границата през последните дни станаха засиленият трафик на леки автомобили и 
решението на румънската страна да монтира датчици за засичане на радиоактивност в разгара на летния сезон. 
Средно по 2100 превозни средства преминават през "Дунав мост 2" на денонощие - два пъти повече в сравнение с 
миналата година. 
Очаква се през следващата седмица трафикът да намалее значително. 
 
√ Екстремален индекс за пожароопасност в няколко области на страната днес  
Силни и трудни за овладяване горски и полски пожари са възможни в областите София, Плевен, Ловеч, Велико Търново, 
Благоевград и Пазарджик. Това показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. 
Локализиран е пожарът в Странджа край Малко Търново, при който бяха унищожени близо 500 декара сухи треви и 
широколистна гора. Пожарникари, гранични полицаи и лесничеи дежуряха цяла нощ, за да предотвратят ново разгоряване 
на огъня. 
Овладян е и пожарът, който гори от неделя в държаното ловно стопанство "Михалково". 2500 декара дъбови гори, храсти 
и треви изгоряха край харманлийските села Преславец и Поляново. 
 
√ Изплащането на обезщетения за евтаназираните прасета ще започне след 1 септември 
Стопаните, които умъртвиха доброволно прасетата си, ще получат по 300 лева. Очаква се изплащането на парите да 
започне след 1 септември. Продължава умъртвяването и загробването на прасетата в свинекомплекса в село Караманово, 
Русенско. До края на седмицата то трябва да приключи. 
На територията на областта до момента са евтаназирани 72 хиляди прасета. Индустриалната ферма в Голямо Враново 
продължава съпротивата си срещу заповедта за евтаназията на всички 28 хиляди животни там. Според директора на 
свинекомплекса Вихрен Димитров от месец насам там няма заболели животни и случаят е различен от другите засегнати 
ферми. 
Свинекомплексът в село Голямо Враново, където до момента са унищожени 12 хиляди животни, трябва да продължи да 
изпълнява заповедта на БАБХ и да евтаназира свинете, защото тя не е отменена.  
Доктор Георги Чобанов от Българската агенция за безопасност на храните коментира, че заболяването не се проявява при 
всички свине, но това се случва поетапно. Той даде пример със случаите по дивите свине в Русенска област, където се 
появяват нови диви свине, които се оказва, че са заразени. 
Доктор Георги Чобанов - БАБХ: Законодателството е категорично ясно. Всяка една ферма, в която е констатирано 
заболяването, се счита за инфектирана, и по този начин трябва да бъде ликвидирано огнището, което включва всички 
налични животни. 
 
√ Турският президент Ердоган е на посещение в Москва 
Турският президент Реджеп Ердоган на еднодневно посвещение в Москва. Сътрудничеството във военно-техническата 
област и редица международни теми ще бъдат акцент в разговорите с руския му колега Владимир Путин. 
Световни медии отбелязват, че срещата се случва на фона на ударите на сирийската армия в провинция Идлиб. 
Вчера Ердоган заяви, че Турция е готова "скоро" да изпрати свои войски в Северна Сирия, за да гарантира сигурността на 
границите си. 
Двамата лидери ще посетят международното авиоизложение Макс-2019. Според руски медии Анкара проявявя интерес 
към изтребителите Су-35. Днес за Турция заминава втората партида от ракетите ЕС-400, чиято покупка предизвика критики 
от страна на НАТО. 
 
√ Бразилия може да откаже финансовата помощ на западните държави 
Пожарите в Амозония са под контрол - това твърди бразилският министър на отбраната. Към стотиците пожарникари и 
техника се присъединиха и 2 500 военни. Те са разположени в най-засегнатите райони. 
Очаква се с техника и хора, в гасенето да се включат още Израел, Чили и Еквадор. Възможно е обаче Бразилия да откаже 
финансовата помощ, предложена от западните държави. 
"Благодарим ви, но тези средства ще са по-полезни за възстановяването на горите в Европа", заяви началникът на 
президентската администрация Оникс Лорензони. Коментарът продължава с реплика, че Макрон не може да предвиди 
пожар в известна църква, като се има предвид "Нотр Дам", а иска да учи Бразилия как да се справя с проблемите си. 
В безкористността на отпуснатите от страните от Г-7 20 милиона за гасенето на пожарите в Амазония се усъмни и 
президентът Жаир Болсонаро. 
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БНР 
 
√ Урсула фон дер Лайен започва срещи с номинираните за еврокомисари 
Франция днес ще обяви своята номинация за еврокомисар, така единствената държава-членка на Европейския съюз, която 
не е представила своята кандидатура е Италия, която е в политическа криза. 
Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започва интервютата с номинираните 
кандидати, сред тях и българката Мария Габриел. 
Неофициалният краен срок за номинации беше вчера, а от Европейската комисия вече обявиха, че Урсула фон дер Лайен 
започва интервюта с кандидатите, като някои от срещите може да са още днес. 
Няма да има спекулации кой какъв ресор ще поеме, а датата, за която работи новоизбраният председател на Комисията е 
1 ноември, когато трябва да започне мандата си, заяви говорителят на Еврокомисията Мина Андреева. 
„Няма да има съобщения предварително и няма да подхранваме каквито и да е спекулации за списъка от кандидати, 
защото процесът по официално номиниране на еврокомисари продължава и не всеки предложен кандидат може да влезе 
в крайния списък, който новият председател на Еврокомисията ще представи пред Европейския парламент“, каза тя. 
Урсула фон дер Лайен поиска 50% жени в новата комисия и настоя държавите членки да номинират по един кандидат мъж 
и една жена. Само две държави изпълниха искането ѝ - Румъния и Португалия. 
Общо 8 от номинираните са еврокомисари и в момента - двамата заместник председатели Франс Тимерманс и Маргрете 
Вестагер, както и еврокомисарите Мария Габриел, Валдис Домбровскис, Йоханес Хан, Фил Хоган, Вера Юрова и Марош 
Шефчович. 
Голямата битка е за най-влиятелните ресори - земеделие, цифрова икономика, финанси, търговия, регионално развитие. 
Окончателното решение за разпределение на ресорите ще се вземе на изслушванията на еврокомисарите пред 
европарламента през втората половина на септември. 
По традиция еврокомисарите не запазват ресорите си при следващ мандат, така че е малко вероятно Мария Габриел да 
продължи да отговаря за цифровата икономика. 
Преди няколко дни изданието „Политико“ обяви, че нашата страна се цели в ресор земеделие  - твърдение, което 
премиерът Бойко Борисов отрече и заяви, че целта ни са модерни ресори, като киберсигурност и управление на IT 
технологии. 
 
√ Светослав Малинов: Има силни кандидати за ресора дигитализация и Мария Габриел може да получи нов ресор 
Има силни кандидати, които могат да претендират за ресора дигитализация и българският кандидат Мария Габриел да 
получи нов ресор в следващата Европейска комисия, каза пред БНР политологът и бивш евродепутат Светослав Малинов. 
По думите му има неписани правила, според които вторият мандат на един комисар не е добре да бъде в същия ресор. 
„Има и други силни кандидати, които могат да претендират за ресор, който да включва дигитализация, който да включва 
тези неща. Нищо чудно г-жа Габриел да получи и нов ресор за себе си, а може и нов ресор, който в момента не съществува“, 
каза Светослав Малинов в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
„Урсула фон дер Лайен“, освен всичко друго, знаете се включи в състезанието твърде късно и изобщо няма програма 
относно тези ресори, тези промени. Ние не знаем какви са нейните намерения, тепърва ще ги разбираме при преговорите 
й и запознаването й с кандидатите“, добави той. 
Изслушванията на кандидатите за еврокомисари пред Европарламента през септември ще бъдат сериозни и поне един 
кандидат ще бъде върнат, прогнозира Малинов. По думите му идващите от комисията Юнкер няма да имат проблеми с 
изслушването. 
 
√ Франция и САЩ договорили проект за компромис по т.нар. дигитален данък  
Френски и американски представители са постигнали компромис по френския цифров данък, заради който президентът 
на САЩ доналд Тръмп заплаши с отделни мита за френските вина, предаде Ройтерс, позовавайки се на източник близък 
до преговорите. 
Компромисът, постигнат между френския финансов министър Бруно льо Мер, американския му колега Стивън Мнучин и 
икономическия съветник на Белия дом Лари Къдлоу предвижда Франция да връща на компаниите разликата между 
френския данък и планирания механизъм, който ще бъде изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР). 
По-късно днес компромисът ще бъде представен на президентите Тръмп и Еманюел Макрон на срещата на лидерите на Г-
7 в Биариц. 
Източникът на Ройтерс казал, че съветникът та Тръмп е одобрил предложението. 
Френският данък от 3% е върху приходите от дигитални услуги на фирми с приходи над 25 млн. евро във Франция и 750 
млн. евро по света. 
САЩ недоволстват, че той несправедливо се цели в американски компании като „Фейсбук“, „Гугъл“ и „Амазон“. В момента 
те могат да осчетоводяват печалбата си в страни с ниски данъци като Ирландия и Люксембург, без да има значение откъде 
са приходите им. Тръмп каза, че преговарящите се „приближават до сделка“ по френския данък. 
 
√ Принципно споразумение между САЩ и Япония за ново търговско споразумение  
Търговските войни и Иран са доминиращите теми на форума на Г-7 в  Биариц.  
След среща с премиера Шинзо Абе американският президент Доналд Тръмп обяви, че има принципно споразумение 
между САЩ и Япония за ново търговско споразумение. В Биариц пристигна и иранският външен министър, който обаче 
няма да разговаря с американски представители.  
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Новото северноамериканско споразумение за свободна търговия беше тема на разговорите на американския президент 
Тръмп и канадския премиер Трюдо. Двамата са се обявили за привличане на Китай под отговорност за недобросъвестни 
търговски практики. Тази седмица Тръмп 
Страните от Г-7 споделят две общи цели относно Иран, каза домакинът на срещата - френският президент Макрон. Нито 
една от тях не иска Иран да се сдобие с ядрена бомба, освен това всички изразяват дълбока привързаност към стабилността 
и мира.  Г-7 обаче не е упълномощавала Макрон за за общо послание към Иран, уточни американският президент Тръмп, 
а Макрон отбеляза: 
"Г-7 е неофициален клуб и не се дава официален мандат на една или друга страна. Въпреки това има инициативи, които 
могат да бъдат предприемани от всеки от нас". 
Междувременно в Биариц пристигна иранският външен министър Зариф. От иранското външно министерство уточниха, че 
той той ще разговаря с френския си колега Жан Ив Льо Дриан, но не е предвидена никаква среща с делегацията на Тръмп. 
По време на форума в Биариц аамериканският президент не изключи възможността руският държавен глава Владимир 
Путин да бъде поканен на следващата среща на Г-7 догодина в Съединените щати. 
 
В-к Стандарт 
 
√ Караниколов: Износът мина рекордната 2008-а 
Износът на България тази година задмина експорта през рекордната 2008-а. Тогава за цялата година сме имали износ за 
28 млрд., а сега само за първите 6 месеца той е за над 27,2 млрд. лв.“, заяви на живо във Facebook министърът на 
икономиката Емил Караниколов.  
За разлика от преди 10 години, когато износът ни се увеличаваше главно в посока страни от Европейския съюз, тази година 
ръст бележи и експортът към трети страни, сред които Турция, Македония, Русия, Сърбия и САЩ.   
Караниколов подчерта, че страната ни се радва и на засилен интерес от чуждестранни инвеститори. За последната година  
се разкриха заводи с вложения за над 300 млн. евро, каза министърът. 
През рекордната за икономиката 2008-ва година инвестициите надхвърлиха 6 милиарда лева. Още тогава обаче 
експертите предупредиха, че вложенията са предимно в недвижими имоти, търговия и строителството и че световната 
криза рязко ще намали обема им, защото няма изградена добра инфраструктура. 
Караниколов припомни, че инфраструктурата е безспорен приоритет, това засилва интереса на инвеститорите, а  откритите 
работните места от юни 2018 до юни 2019 г. са 7 000. Според него плюс на инвестиционната дестинация България, е и че 
образованието е приоритет на държавата. Като пример той даде връщането на над 40 хил. деца за последните две години 
в образователната система. Това дава ясен сигнал, че България мисли за бъдещето, добави той. 
Българският бизнес става все по-конкурентен, отбеляза Караниколов и увери, че в региона ние сме най-конкурентната 
дестинация. Допълнителен аргумент е фактът , че независимо от повишаването на доходите с над 12 процента, износът 
продължава да расте, независимо от увеличените разходи за труд. 
От началото на година има сертифицирани 14-15 инвеститора за 300 млн. лв., с над 2 000 работни места. Конкуренцията 
за работните места е изключително голяма, обясни още министърът 
 
Investor.bg 
 
√ Проф. Вучева: Дeлът на лошите кредити у нас намалява 
Няма нищо притеснително в новите правила за погасяване на задълженията към банките, каза финансистът 
Делът на лошите кредити у нас намалява, а банките у нас удовлетворяват всички изисквания на Европейската централна 
банка. Това каза проф. Христина Вучева по bTV. 
"Нямаме причини да се безпокоим, че ще настъпи кой знае каква промяна", посочи финансистът. 
“Има хора, които не успяват да се справят със сроковете за погасяване на кредитите, но процентът не е такъв, че да повлияе 
на банковата система”, обясни експертът. 
Според проф. Вучева няма нищо притеснително в новите правила за погасяване на задълженията към банките, влезли в 
сила след 30 юни 2019 г., при които забавена вноска автоматично ни вкарва в черен списък и получаване на най-висок 
рисков профил. 
Банките нямат изгода да изгонят клиентите си, има си вътрешни правила и разпоредби, водят се и разговори, допълни тя. 
Проф. Вучева обясни и че всякакви методики за погасяването на кредитите са полезни, а включването в черен списък няма 
да навреди на самия получател. 
Тя опроверга слуховете, че се очаква страшна криза в сектора. Институциите имат опит, а обективният анализ показва, че 
страшна депресия няма да се случи, обясни експертът. 
 
√ Назначен е нов заместник-министър на външните работи 
Петко Дойков е дипломат от кариерата и има ранг „посланик“ 
По предложение на вицепремиера Екатерина Захариева министър-председателят Бойко Борисов назначи Петко Дойков 
за заместник-министър на външните работи, съобщават от МВнР. 
Петко Дойков е дипломат от кариерата и има ранг „посланик“.  
В централното управление на МВнР е работил на различни позиции в териториалните дирекции, отговарящи за Близкия 
изток и Африка, както и в областта на политиката за сигурност и НАТО. Заемал е дипломатически постове в мисиите на 
Република България в НАТО и в Арабска република Египет. 
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Между 2008 и 2012 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Тунизийската република, 
акредитиран и в Ислямска република Мавритания, а между 2014 и 2018 г. е посланик в Индия, акредитиран и за Непал, 
Бангладеш, Шри Ланка и Република Малдиви. 
 
√ Ниските лихви не работят при нестабилна средна класа 
Днес американците нямат достатъчно финансова сигурност, за да отговорят на намалението на лихвите с поемане 
на малко повече дълг  
Когато централните банки позволяват лихвените проценти да се приближат или паднат под нулата, има ясни губещи. 
Банките предполагат, че домакинствата, подвластни на теорията на паричната политика, ще заемат повече пари при все 
по-намаляващите лихви. Всъщност реалността е, че дългосрочно ниските лихви предотвратяват стабилното икономическо 
възстановяване, защото влошават неравенството, пише за Financial Times Карън Петроу, управляващ партньор във Federal 
Financial Analytics. 
Това е особено вярно в САЩ. Много американски домакинства вече изкарват само насъщния, с повече дълг, отколкото 
някога ще могат да изплатят. Всичко, което правят по-ниските лихви, е да затрудняват тези, които биха могли да спестят 
малко, за да получат възвръщаемост, която може да осигури финансова устойчивост днес и сигурно пенсиониране в по-
дългосрочен план. 
Ниските лихви са тежки за уязвимите домакинства. Отрицателните лихви пък са брутални. Простата математика на 
случващото се с малка спестовна сметка показва защо паричната политика след кризата направи неравенството толкова 
по-голямо. 
Да допуснем, че влагате 2000 долара годишно за 20 години в спестовна сметка, плащаща исторически средната 5-
процентова лихва. В края на тези две пестеливи десетилетия ще имате 69 438 долара в номинално изражение. В реално 
изражение (коригирано спрямо инфлацията) ще разполагате с 49 598 долара, като се предполага 2% годишна инфлация. 
Така 40 000 долара ви носят 9 598 долара, защитени от инфлацията, или близо 25%. 
Сега вземете същите 2000 долара за същите 20 години и същата 2% инфлация. Но представете си, че получавате само 0,5% 
лихва, която в най-добрия случай се изплащаше върху малки суми след финансовата криза в САЩ. Вместо 69 428 долара 
ще получите само 42 168 долара в номинално изражение, или 30 120 в реални долари, тоест ще загубите почти 25 на сто. 
Ако пък лихвата е отрицателна, да кажем -0,5%, вие, злочести спестителю, ще сте на загуба от 29%. 
В свят на свръх ниски лихви повечето домакинства нямат надежда за натрупване на богатство, независимо колко спестяват. 
За тях всъщност е по-добре да бъдат разточителни. 
Този вреден резултат можеше да бъде приемлив, ако по-ниските лихви стимулираха растежа, който да доведе до 
увеличаване на реалните заплати. Заплатите на американците от средната класа днес обаче не са по-високи, отколкото 
бяха през 2001 г., когато се вземе предвид инфлацията. Доходите на домакинствата може да са се покачили в реално 
изражение, но това е до голяма степен поради факта, че работещите в тях са повече, а и разчитат на почасова заетост. Цяла 
една трета от американците не работят толкова, колкото биха искали. 
Бог знае колко усилено работят другите две трети, за да свържат краищата, но ние знаем, че повечето американци имат 
много повече дълг, отколкото дълготрайни активи. Малко по-нисък лихвен процент по целия този дълг може да го направи 
малко по-управляем, но фактът, че този дълг изобщо съществува, е симптом на дълбоко икономическо неразположение, 
което малко по-ниските лихви само влошават. 
Неконвенционалната следкризисна политика на Федералния резерв, като тази на много други централни банки, се 
основава на изключително конвенционална хипотеза: ако ниските лихви стимулират растежа, тогава ултра ниските, или 
дори отрицателните, лихви ще го ускорят по-скоро и повече.  
Но тази конвенционална теория бе разработена в годините след Втората световна война, когато САЩ разполагаха със 
стабилна средна класа с капацитет да заема, когато лихвите намаляват и да харчи дълга си за трайни стоки, което носеше 
дългосрочни ползи за равенството. Казано по друг начин, американците имаха достатъчно финансова сигурност, за да 
отговорят на намалението на лихвите като поемат малко повече дълг и го харчат за нов автомобил или дори нов дом, 
поощрявайки търсенето, заетостта и споделеното благоденствие. 
Днес, при кухата средна класа и многото нискоквалифицирани работници без достатъчно ресурси, за да се пренасочат към 
новите работни места, Фед не може да разчита ниските лихви да доведат до устойчив растеж, колкото и да се старае. 
Фед вярва, че си е купил някаква "застраховка" с неотдавнашното намаляване на лихвите. Съдейки по туитовете на 
президента Доналд Тръмп, това не е застраховка срещу политически риск. Освен това не е застраховка срещу нестабилност 
на пазара, която се увеличи след понижението, отчасти поради нарастващите съмнения относно политиката на Фед и 
увеличаващите се рискове на пазара на облигации. Нито пък е застраховка срещу друга финансова криза - пословичният 
инструментариум на централната банка вече е по-празен. 
На последно място, разбира се, гуверньорът на Фед Джером Пауъл не купи застраховка срещу все по-голямото неравенство 
и съпътстващия го макроикономически, финансов и политически риск. Вместо това, като намали лихвените проценти, Фед 
просто заложи на това, че по някое време ще може да измисли начин да нормализира политиката или да предложи по-
добра алтернатива. Времето не е на негова страна.   
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Васил Грудев: Прозрачността е основното ни оръжие срещу корупцията 
Заради Брекзит след 2020 г. парите от Брюксел за селската програма ще са поне с 8% по-малко  
ма опити за измами с изкуствено раздробяване на стопанства, казва в интервю пред "Монитор" изп. директор на ДФ 
„Земеделие“ 
- Г-н Грудев, какви са основните предизвикателства пред фонда в момента? 
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- Основните предизвикателства пред институцията могат да бъдат разделени на два компонента. Единият, разбира се, е 
влизането в ритъм на работа на фонд „Земеделие”. Поставям го на първо място, защото установихме много забавяния в 
обработката на множество приеми, които стоят тук в последните година-година и половина. За тях бенефициентите ни 
чакат по-бърза обработка и съответно одобрение, където има условие за това. Вторият аспект на предизвикателствата е 
свързан прозрачността за да може нашата институция да стане по-отворена и по-разбираема не само за земеделските 
стопани, но и за обществеността. 
- На какво се дължи това забавяне, натрупано назад във времето? 
- На множество фактори. На първо място не може да не се спомене недостатъчно доброто планиране при отварянето на 
различните приеми в рамките на предходната година. Отварянето на мерките по едно и също време води до блокиране 
на администрацията. Не бих изключил и недобрата организация, чисто административна, на работата на служителите във 
връзка с обработката на документите по проектите. Наистина имаше редица новости - в предходните години се проведе 
кандидатстване през системата ИСУН, която промени и пътя за това, което обаче не оправдава натрупването на забавяния 
от 18 месеца, и то по едни от най-лесно достъпните мерки за управление, каквато е например тази за младите фермери. 
Затова се наложи да им дадем приоритет, за да се приключат договорите с тях. В момента с предимство разглеждаме 
проектите по подмярка 4.2 за преработвателните предприятия. 
- Има ли достатъчно хора в агенцията? Дали заради недостиг на кадри не се е стигнало до това забавяне? 
- Хора има. Администрацията трябва да се справи с този обем работа. Не можем да раздуваме администрацията и по този 
начин да решаваме проблемите. Както казах, трябва да се работи по-ритмично и да има съобразяване с възможностите на 
хората. Редно е приемите да се отварят един по един - когато се затвори един, тогава да се отваря друг, а не да се отварят 
накуп. 
- По какъв начин смятате да направите разплащателната агенция по-открита? 
- Агенцията може да е по-открита чрез засилване на прозрачността и електронизация на процесите. Това обаче не може 
да стане с едно щракване на пръсти. Планирам реформа, която да доведе до прозрачност в работата на фонд „Земеделие”. 
Идеята е всеки един бенефициент да има свое собствено пространство, образно казано, стаичка, в електронната система 
на фонда. Там ще се съхраняват всички негови досиета и проекти, заедно с всички съпътстващи ги документи, както и 
информация за комуникацията му (телефонна и електронна) със служителите ни. Тя може да бъде по различни начини, но 
да е регламентирана. Публичните части от цялата тази информация ще са видими и за обществеността - да се знае кои 
проекти финансираме, кой е бенефициентът, какво се прави с нашите пари. Това ще е една допълнителна форма на 
контрол. 
- След колко време се очаква да заработи информационният център, който да отговаря на въпроси по 24 часа 7 дни в 
седмицата на бенефициентите по програмите? 
- Кол центърът ще заработи не по-рано от 9 месеца. 
- За реализация на идеята ви за електронизация ще трябва ли да се купува още техника? 
- На ниво хардуер, мисля, че имаме всичко необходимо. Разбира се, ще трябва да бъдат направени доработки на софтуера. 
Можем да се справим прекрасно с наличните ресурси във фонд „Земеделие”. 
- Как ще изчистите „кърлежите” от ДФЗ? 
- Говорим основно за тези, които са и по-малко, и те са недобросъвестните служители на фонда. Голяма част от въпросните 
„кърлежи” са извън разплащателната агенция. Това са посредниците между земеделските стопани и нашите служители. 
Към тях малко или много сме безсилни. Единственото оръжие срещу тях, както и срещу корупцията, е прозрачност в 
комуникацията, като по този начин от само себе си ще отпадне необходимостта от посредник между бенефициента и 
администрацията. 
За щастие сред хората във фонда „кърлежите” са малко. Сигурен съм, че съвестните ни служители, които са огромната част, 
също не гледат с добро око на демонстрацията на луксозен начин на живот на някои от техните колеги. Няма да допусна 
подобно поведение. 
- Ще се прави ли проверка за лоялност на служителите? 
- Няма да правя нищо извън рамките на добрите практики, които се прилагат от администрацията. Просто няма да проявя 
толерантност към подобна показност. 
- Заради разкритите афери във фонда има ли риск Брюксел да отнеме акредитацията му?  
- Няма такава тема. Тя не стои на дневен ред, най-малкото защото самата акредитация се дава от министъра на 
земеделието, а колегите от Европейската комисия следят обстойно нашата работа. В ежедневна комуникация сме с тях. 
- Според вас заради излизането на Великобритания от ЕС след 2020 г. ще има ли орязване на средства и в кои сектори 
може да се очаква да се случи това? 
- Със сигурност - да. Очакванията по новата Обща селскостопанска политика (ОСП) показват за България едно сравнително 
запазване на средствата по директните плащания на площ. Ще имаме намаление на парите от еврофондовете по 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), включващи и публичните инвестиции в малките общини. Там очакваме 
намаление на финансовия пакет в рамките от 8% до 12%. 
- По кои мерки от тази програма ще се съкратят средствата? 
- Това е въпрос на анализ, който се прави и в момента от колегите от земеделското министерство. Да не забравяме, че 
финансовата рамка на ОСП все още не ясна в детайли и не е одобрена. От къде ще бъде намаляването и дали то ще бъде 
компенсирано по някакъв начин, е въпрос на дебат през следващата година. 
- По какъв начин ще ограничите изкуственото роене на стопанства, чиято цел е източване на средства по 
европрограмите? 
- ЕК и в настоящия програмен период даде възможност на страните да сложат таван на плащанията. България беше една 
от шестте държави, която го въведе с цел приоритетно насочване на средствата към средните и малките земеделски 
производители. 
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Поначало опитите за изкуствено роене на стопанствата не са спирали. Това е една от болните ни теми за контрол, не само 
за директните плащания, но и за инвестиционните мерки, защото и при тях имаме лимити на средствата. Констатираме 
немалко опити на собственици на големи стопанства изкуствено да ги раздробят с цел всяко едно ново стопанство да вземе 
максималния таван на подпомагане. Няма да крия - това разделяне е изключително трудно доказуемо. От една страна, не 
трябва да допускаме такъв тип поведение, а от друга - няма как да се спре естественото разделяне, както в случаите, когато 
стопанството се дели между наследници или например бащата го дели между синовете си. Съдебната практика също 
показва трудна доказуемост на изкуственото разделяне и това, което е обект на нормална икономическа логика. 
Имаме обаче разработени доста индикатори за съмнения при изкуствено създадени условия и когато имаме съвкупност 
на множество от тях, пристъпваме към задълбочено разглеждане на съответните казуси и евентуално отказване на 
финансиране на проекти. Темата е трудна и деликатна. Няма единен механизъм за решаването на проблема. 
- В такъв случай необходими ли са законодателни промени за намаляване на рисковете от подобни машинации?  
- Много е трудно да кажем какви точно да бъдат тези промени. Едва ли законодателството може да бъде изчерпателно в 
тази насока. Подходът засега е доста субективен, когато трябва да се прецени дали едно разделяне на стопанство е 
резултат на нормалната стопанска воля на управителя му, или е резултат на опит за изкуствено създаване на условия за 
заобикаляне на нашите правила. Затова внимателно се разглеждат всички хипотези, свързани с подобен тип проекти. 
Скептичен съм относно изработването на толкова добра законова рамка, можеща да обхване целия жив живот в рамките 
на това, което можем да видим като опити за измама. 
- В западните страни от ЕС решен ли е този проблем? 
- На Запад са го решили донякъде със структурата и културата на земеделските стопанства. Например в много от тези страни 
няма динамика в земеползването. Стопанисваните площи са едни и същи. Те много често са фамилни или корпоративни и 
не променят толкова често собствениците си и границите си. В България средно около 25% от земеделските площи всяка 
година сменят стопаните си. Динамиката в земеползването у нас поражда и този тип възможности за изкуствено роене на 
стопанствата. 
ВИЗИТКА: 
Васил Грудев е роден на 5 май 1980 г. в Пловдив. Учи във френската гимназия в родния си град. Завършва магистратура в 
университета Franche - Comte в Безансон, Франция. 
От април 2006 г. Грудев започва работа в ДФ „Земеделие“. От 2011 до 2013 г. е зам. изпълнителен директор на фонда. От 
септември до ноември 2013 г. е изпълнителен директор.  От 6 август до 7 ноември 2014 г. е служебен земеделски министър 
Във второто правителство на ГЕРБ е зам.- министър на земеделието и храните. 
 
√ 3000 свободни места във вузовете преди старта на годината  
Търсят се предимно кандидат-медици, педагози и инженери 
Близо 3000 са свободните места във висшите учебни заведения преди старта на учебната година, установи проверка на 
„Монитор“. 
Най-много са в СУ „Св. Климент Охридски“, където е обявен допълнителен прием за над 1200 кандидат-студенти в 
държавно и платено обучение. В университетите във Велико Търново, Бургас и Русе пък се търсят повече от 200 желаещи, 
които да запълнят обявените в държавния план-прием места. 
Алма матер обяви допълнителен прием за 800 свободни бройки, субсидирани от държавата. От тях най-много са в 
специалност „Медицина“ – 30 места в редовна форма на обучение. По над 20 студенти се търсят и в специалностите 
„История“, „Статистика“,, „Архивистика и документалистика“, „Право“. В този списък попада и обучението по „Теология“, 
което с промените в закона за висше образование от следващата година ще бъде безплатно. Най-малък е шансът 
желаещите да хванат последния влак за редовното обучение в специалностите „Европеистика“ с френски, немски или 
испански език, „Комуникации и физична електроника“ и „Квантова и космическа теоретична физика“, в които е останало 
само по 1 свободно място. 
Свободни бройки в най-стария университет у нас има и за педагози, филолози, физици, химици, биолози, които се обучават 
в приоритетни специалности. Софийският университет обяви допълнителен прием и за 480 места за обучение срещу 
заплащане за редица специалности. За всички свободни бройки желаещите могат да подадат документи за участие в бонус 
класирането от 9-и до 13-и септември. Класирането от допълнителния прием ще бъде обявено на 17-и, а записването на 
новоприетите студенти ще бъде следващите три дни – на 18, 19 и 20. 
В Лесотехническия университет пък се търсят желаещи за девет специалности, от които седем са държавна поръчка. Сред 
тези, за които има допълнителен прием има за студенти, са „Растителна защита“, „Ландшафтна архитектура“, „Инженерен 
дизайн“, „Агрономство“. Кандидат-инженери и архитекти се търсят пък в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия, където също е обявен прием след трето класиране. Университетът за национално и световно стопанство пък е 
запълнил всички заложени в план-приема бройки държавна поръчка и приема студенти само в платено обучени. 
214 свободни места за студенти по държавна поръчка пък има във Великотърновски университет „Св. Кирил и Методий“ 
след последното класиране. Най-голям е броят на незаетите места – по 10-14, в педагогическите специалности, които 
подготвят учители по български и втори чужд език, по история, история и география, история и втори чужд език, 
математика и информатика. В Търново се търсят и кандидат-филолози, в специалността „Информационно брокерство и 
дигитални медии“, „Археология“, „Теология“. По една свободна бройка пък има в „Културен туризъм“, „Социални 
дейности“, „Счетоводство и контрол“. Освен тях има и 24 свободни места във филиала на ВТУ във Враца в педагогическите 
специалности „История и информационни технологии“ и „Философия“. 
200 от общо 1700 обявени в план-приема места са незаетите в Русенския университет „Ангел Кънчев“, съобщиха за 
„Монитор“ от висшето училище.Повечето от свободните места са в инженерните специалности, които и в предишни 
години се запълваха най-трудно. Предстои ново класиране на 10 и 11 септември, когато се очаква тези 200 места да бъдат 
заети. 
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Допълнителен прием от 12-и август тече и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Свободни места има в почти 
всички специалности от Физико-технологичния темфакултет, където се обучават бъдещите инженери. Незаети бройки има 
и за теолози, филолози, музикални педагози, прависти и други. 
90 процента от план-приема на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" е изпълнен, съобщи заместник-
ректорът на учебното заведение доц. Константин Константинов. 
От всички 1137 бройки, заложени в план-приема, заетите са 1012. 
Така до началото на учебната година трябва да се запълнят още 125 места, за да няма свободни места за първокурсници 
във ВУЗ-а. Напълно са попълнени пък местата в специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", 
"География и регионална политика" и английска филология. Успешен прием са имали и новите "заглавия" в университета 
- "Българистика и медии", "Руска филология и туризъм", "Сигнално-охранителни системи и сигурност" и "Педагогика на 
обучението по природни науки". 
 
В. Дума 
 
√ Българите спестили 53 млрд. лв. в банки 
Българите имат на влог над 53 милиарда лева в края на юли. Спестяванията на домакинствата са нараснали с 8,1% спрямо 
същия месец на миналата година, показва статистиката на БНБ. 
Сериозен ръст на депозитите е регистриран и при финансовите предприятия. Те са скочили с 35,1% през юли 2019 г. спрямо 
юли 2018 г. и в края на този месец достигат 3,500 млрд. лв., или 3% от БВП. 
Депозитите на нефинансовите предприятия възлизат на 24,144 млрд. лв., или 20,9% от БВП. 
В края на юли 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 59,860 млрд. лв. (51,7% от БВП) при 59,372 млрд. лв. към 
юни 2019 г. (51,3% от БВП). През юли 2019 г. те се увеличават на годишна база с 6,5% 
Нетните чуждестранни активи са 60,015 млрд. лв. в края на отчетния месец при 58,287 млрд. лв. в края на юни 2019 година, 
като нарастват с 11,5% в сравнение с юли 2018 г. (11,8% годишно повишение през юни 2019 година). 
 
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  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Да плуваш с най-добрите - олимпийската надежда Йосиф Миладинов в специално интервю за БНТ; 
- Какви са загубите на ловните стопанства от африканската чума и ще им помогне ли държавата? 
- За приемната грижа и за връщането на младите хора в България - мерките на социалното министерство; 
- Намаляват нередовните пътници в градския транспорт. На живо: как се справя общината? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Бившият премиер Иван Костов за избора на нов главен прокурор и предстоящите местни избори; 
- Напомня ли погромът в столично заведение мутренските години и кой стои зад него? Версията на собственика 

Емануил Лазаров; 
- На живо: Каква е обстановката на Дунав мост-2 при Видин и намалява ли опашката от тирове? 
- Кой е виновен за смъртта на 8-годишно дете, което се удави в изоставен басейн за гасене на вар? 
- Трябва ли хора, които не са изучавали медицина да се занимават с диететика и лечебно гладуване - дискусия в 

студиото; 
- Какъв подарък за феновете подготвя група „Остава" по случай 27-ия си рожден ден? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- По следите на бегълците. На живо - затворническите общежития отблизо. Имало ли е пропуски в охраната? 
- Нагла кражба! Кой посегна на апарата, с който общува мъж, загубил гласа си? 
- Защо дете се удави в изоставен басейн за гасене на вар? Кой е отговорен за трагедията? 
- След операцията - Стефан Данаилов пред NOVA. Кога актьорът ще се завърне на сцената? 
- Изгарят ли се у нас боклуците на Западна Европа? И колко опасно за въздуха ни може да бъде това? 
- Сметище на плажа. На живо - защо ивицата край Шкорпиловци е зарината с боклуци? 
- Нападнати от бездомни кучета. Столичен квартал срещу среднощния тормоз от глутница животни; 
- Само на 16 и с квота за Олимпиадата. На живо - сензацията в плуването Йосиф Миладинов; 
- На живо: Как десетки доброволци строят и ремонтират домовете на семейства в нужда? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 27 август 
София 

- От 12.00 часа в сградата на Столична община, зала 1, Столична община и „София – европейска столица на спорта“ 
ще дадат пресконференция във връзка с обявяване програмата за 2020 г. и приоритетите в бъдещата дейност на 
фондацията. Ще присъстват Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Елен Герджиков – председател на 
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Столичен общински съвет и председател на Фондация „София – европейска столица на спорта“, Анатоли Илиев – 
организационен секретар на „София – европейска столица на спорта“ и др. 

***  
Банско 

- Град Банско ще бъде украсен с нови творби от илинденски мрамор. 
***  
Бургас 

- От 9.00 часа в Културен център „Морско казино“ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Бургас. 
- От 11.30 часа във фоайето на Магазия 1 в зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас ще бъде даден кратък 

брифинг от министъра на транспорта Росен Желязков, капитан Живко Петров – директор на Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“ и кмета на Бургас Димитър Николов. 

- От 18.30 часа в пространството „симБиотично“ на Атанасовското езеро ще се проведе „Базар на солта“. 
*** 
Гълъбово 

- От 19.25 часа в парк „Младежки център“ държавният глава Румен Радев ще участва в тържественото отбелязване 
на 50 години от обявяването на Гълъбово за град. 

***  
Добрич 

- От 11.30 часа в Малката зала на Община град Добрич ще се проведе брифинг. 
*** 
Плевен 

- От 15.00 часа в зала ,,Плевен" на областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична 
комисия. 

***  
Пловдив 

- В 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ПП "Земеделски съюз Александър 
Стамболийски". Тема: Местни избори 2019. 

- В 18.30 часа в Драматичния театър ще се състои официалното издигане на адв. Дани Каназирева за кмет на град 
Пловдив. 

***  
Разград 

- От 11,00 ч. в зала 712 на Областна администрация Разград ще се проведе заседание на Постоянната областна 
епизоотична комисия. 

- От 10.00 часа в сградата на Дом за стари хора ще се проведе обучение на персонала и настанените потребители 
на социални услуги на тема „Наводнение“. 

***  
Смолян 

- От 14.00 часа в Областна администрация – Смолян ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия 
– Смолян във връзка с наложените мерки срещу разпространението на АЧС.  

***  
Шумен 

- От 10.00 часа, в зала 203 на общината ще има брифинг. 
- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се проведе заседание на Областната епизоотична 

комисия. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Русия започна последния етап от строежа на „Северен поток 2“ 
1 855 км. от газопровода са положени по дъното на Балтийско море  
Три четвърти от проекта за изграждане на газопровода „Северен поток 2“  е готов, а проектната компания Nord Stream 2 
AG вече полага тръбите, пише ТАСС, позовавайки се на съобщение от компанията. 
1 855 км от газопровода" Северен поток 2 "бяха положени по дъното на Балтийско море във водите на Русия, Финландия, 
Швеция и Германия. Това е 75% от общата дължина на двете линии. По този начин Nord Stream 2 AG пристъпи към 
полагане, през последното тримесечие, на газопровода, се казва в съобщението. 
Там се посочва още, че изграждането на двете тръби на газопровода е напълно завършено в териториалните води на 
Германия и Финландия, а полагането продължава в териториалните води на Русия. Строителните работи на сушата в 
Германия и Русия са в напреднал етап. 
Проектът "Северен поток 2" включва изграждането на два газопровода с общ капацитет 55 млрд. куб. м. газ годишно. Пътят 
на суровина е от Русия през Балтийско море до Германия. 
Цената на строителството се оценява на 9.5 млрд. евро, а пускането на газопровода се очаква преди края на 2019 г. 
Европейските партньори на Газпром в проекта са германската Uniper и Wintershall, австрийската OMV, френската Engie и 
англо-холандската Shell. Те финансират 50% от проекта. 
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Manager.bg 
                                     
√ Гърция отмени капиталовия контрол 
Пълната отмяна на капиталовия контрол в Гърция обяви министър-председателят Кириакос Мицотакис в пленарната зала 
на парламента, съобщава "Катимерини". 
"Днес обявявам още един програмен ангажимент, който става реалност преди срока, който сме си поставили. В 
сътрудничество с Банката на Гърция (централната банка - б.ред.) възстановяваме напълно нормалното движение на 
капитали. От днес капиталовият контрол е минало", каза Мицотакис. 
Досега в рамките на капиталовия контрол, установен по време на икономическата криза, на гърците беше забранено да 
изнасят от страната над 10 хил. евро в брой на пътуване, да изнасят капитали на стойност над 4000 евро на два месеца, да 
теглят над 5000 евро в чужбина с банкова карта, да извършват редица финансови операции с чужбина по интернет и др, 
информира БТА. 
 
√ 5 важни тенденции в онлайн рекламата  
С всяка изминала година компаниите инвестират все повече средства в онлайн реклама – през първата половина на 2018-
та бизнесът е похарчил малко над 25 милиарда евро, за да достигне аудиторията си чрез интернет. В тази връзка Робърт 
Катай, маркетинг мениджър на съдържанието в Bannersnack, споделя за Entrepreneur.com 5 полезни и актуални тенденции 
в дигиталния маркетинг, които смята за важни. 
1. AMPHTML реклами 
Този вид реклама представлява по-бърз, лек и безопасен начин на онлайн рекламиране. Те се показват на страници в 
интернет и могат да са статични или анимирани. 
Едно от основните им предимства е по-добрата възвръщаемост на инвестициите (ROI) за рекламодателите и приходи за 
издателите, както и осигуряване на по-добро потребителско изживяване за посетителите на уебсайтовете. 
Volkswagen е една от компаниите, видели огромния потенциал на този вид реклама. При провеждането на първата си 
изцяло AMP (Accelerated Mobile Pages) кампания, тя използва AMPHTML рекламата и увеличава конверсиите си с 76 
процента. 
2. Търговията на дребно се мести онлайн 
Бъдещето на търговията на дребно е комбинация от офлайн и онлайн дейност. Това означава, че към щандовете, 
бизнесите трябва да добавят и дигитална допирна точка с потребителя. Проучване показва, че когато става въпрос за 
покупки на стоки, 50% от офлайн продажбите са повлияни от дигиталното пространство. 
Хубав пример тук е „Карлучос“ (Carluccio’s), италианска верига ресторанти с десетки локации във Великобритания. През 
май 2018 г. веригата съобщи затварянето на 34 ресторанта, но никой не очакваше какво ще последва. Компанията 
инвестира 10 милиона паунда за рестартиране на бранда. Големи инвестиции са направени за обновяване на сайта, който 
бива трансформиран в богата на съдържание платформа за онлайн търговия. Новоустановеното онлайн присъствие е 
сензация, защото в следващите два месеца носи 80% от продажбите. 
3. Мобилна реклама 
Най-отличителното предимство на мобилната реклама е, че помага да доставиш таргетирано рекламно съдържание в 
разнообразни форми и формати, включително уебстраници и в приложения. Също така, е един от най-удобните начини за 
онлайн рекламиране, особено след като повечето хора използват смартфоните си по няколко пъти на ден. Всъщност, 
изглежда, че прекарваме по около 4 часа на телефона си всеки ден. 
Ето и страхотен пример за добро мобилно рекламиране: Facebook Messenger има повече от 1.3 милиарда активни 
потребители месечно, така че Mobile Monkey, платформа за месинджър маркетинг, се възползва от тази възможност за 
мобилна Фейсбук реклама. 
Целта била да се генерират потенциални клиенти и call-to-action бутонът бил оптимизиран, така че аудиторията на 
компанията да може да изпрати съобщение през Messenger. Компанията знаела, че трябва да привлече вниманието на 
хората, преди да кликнат на бутона, така че използвали снимка с цветен еднорог. 
4. Контекстуална реклама 
Контекстуалната реклама стана по-малко популярна, когато маркетолозите започнаха да се фокусират на рекламиране на 
база аудитория и ретаргетиране. 
Сега, понеже компаниите не могат да събират данни за хора без тяхното съгласие, таргетирането на лица на база вида 
съдържание, което виждат онлайн, изглежда като правилно действие. 
Робин О‘Нийл, управляващ директор на дигиталната търговия в Group M, споделя, че това е най-доброто нещо, което може 
да се случи в индустрията, защото някои хора отиват твърде далеч, когато става въпрос за таргетиране на специфична 
аудитория. 
Контекстуалното рекламиране може да бъде по-добро от силно таргетираното, просто защото дава представа за типа 
съдържание, което брандът може да създаде, така че да бъде релевантно за аудиторията му, когато тя посещава дадена 
уебстраница. 
5. Съдържанието разнообразява 
Колкото по-голямо разнообразие има в усилията за онлайн рекламиране, толкова по-лесно ще бъде привлечено 
вниманието на повече хора. 
Хората отговарят на различни рекламни формати, когато сърфират онлайн, затова трябва да се уверите, че покривате 
всичко от статичното съдържание до анимацията, видео и дори аудио. 
В зависимост от платформата, която рекламирате, и индустрията, в която сте, ще имате нужда да нагласите стратегията си, 
така че рекламата ви да ангажира аудиторията ви и да увеличи конверсиите. 
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Тенденцията, която не трябва да отхвърляте, когато става въпрос за разнообразие в онлайн рекламирането са подкастите. 
В момента подкастите предоставят фантастична възможност на брандовете да предадат своето послание в контекстуална 
среда. Сега, когато има много повече инструменти, които хората могат да използват за да измерват ефективността им, 
рекламирането в подкасти стана още по-усъвършенствано. 
 


