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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев разговаря с Щайнмайер и Шарл Мишел в Полша 
Държавният глава Румен Радев разговаря с президента на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер и 
министър-председателя на Белгия Шарл Мишел преди церемонията по повод отбелязване на 80 години от началото на 
Втората световна война, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Радев е на работно посещение в Република Полша за участие във възпоменателната церемония, с която ще бъде 
отбелязана 80-ата годишнина от началото на Втората световна война. 
В събитието в полската столица ще участват представители на държави-членки на Европейския съюз, НАТО и Източното 
партньорство. 
 
√ България и Грузия ще работят за увеличаване на свързаността, обмена и туризма  
България и Грузия споделят обща амбиция за увеличаване на свързаността в Черноморския регион, която да насърчи 
икономическия обмен, взаимните инвестиции и туризма. Това беше общата позиция на президентите на България и Грузия 
Румен Радев и Саломе Зурабишвили, които проведоха среща във Варшава. 
Двамата участваха във възпоменателната церемония в полската столица по повод 80-годишнината от началото на Втората 
световна война. 
Годишният стокообмен между България и Грузия достига 600 млн. долара и с развитието на транспортните, енергийни и 
дигитални коридори има потенциал да достигне 1 млрд. долара през следващите години, беше подчертано на срещата. 
Двамата държавни глави изразиха и общ стремеж за откриване на пряка въздушна линия, задълбочаване на двустранното 
партньорство в областта на науката, културата и образованието. 
Президентът Радев подчерта, че страната ни подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Грузия и ще продължи да 
подпомага усилията в рамките на многостранните преговори за укрепване на стабилността в региона на Кавказ. 
Българският държавен глава изрази и подкрепата си за европейската и евроатлантическата интеграция на Грузия и оцени 
високо активното ѝ участие в рамките на Източното партньорство с ЕС. 
 
√ ЦИК предвижда 10 млн. лева за подготовка и провеждане на местните избори  
Членовете на комисията одобриха и план-сметката за подготовката и произвеждането на изборите, които ще струват на 
бюджета общо 70,7 млн. лв. От тези средства по бюджета на ЦИК за организационно-техническа подготовка са предвидени 
10 млн. лв.  
От тях 350 000 ще отидат за възнаграждения на всички заети по трудови и граждански договори, а 8 950 000 лв. ще са 
необходими за отпечатване на бюлетините и обработката на данните. 
За разяснителна кампания за начина на гласуване са отделени 600 000 лв., а други 100 000 за обучение на членовете на 
избирателните комисии. 
От 2 септември ЦИК започва да приема документи за участие в предстоящите избори за общински съветници и кметове. 
Желаещите да се включат в местния вот на 27 октомври партии и коалиции могат да се регистрират всеки ден от 09.00 до 
17.00 часа в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър I”) , а крайният срок за това е 11 септември. 
Със свое решение ЦИК вече назначи всичките 265 общински избирателни комисии. 
Това ще бъде първата предизборна кампания, за провеждането на която политическите сили ще могат да получават 
финансова помощ от юридически лица и еднолични търговци, съгласно новите правила, приети с последните промени в 
Закона за политическите партии. 
От ЦИК припомнят още, че на предстоящите наесен избори действа правилото за уседналостта. Съгласното него, както 
избирателите, така кандидатите трябва да са живели с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място за 
период не по-малък от 6 месеца преди датата на изборите. 
 
√ От 1 септември започна пробно преброяване на земеделските стопанства 
От 1 септември започна пробното преброяване на близо 3000 различни по размер и специализация земеделски стопанства 
в страната. Земеделските стопани ще имат възможността да въвеждат онлайн данните си сами до 10 септември 
включително. 
От 11 септември до 11 октомври 2019 г. сведенията ще се събират чрез интервю, проведено от анкетьори или от експерти 
по агростатистика от 28-те Областни дирекции „Земеделие“. 
След приемането на страната ни в ЕС това ще бъде трето преброяване, което има за цел да се видят производствените 
методи, мерките за развитие на селските райони и агроекологичните показатели. 



2 

 

Във всяка област в пробното преброяване ще участва поне по един анкетьор, който ще проведе интервюта с различен брой 
стопанства. Останалите анкети на включените в списъка земеделски стопанства ще бъдат проведени от експертите по 
агростатистика от Областните дирекции „Земеделие“. 
В инфектираните с Африканска чума по свинете (АЧС) зони ще бъде приложен различен подход. В местата на обявена 
епидемия стопаните няма да бъдат посещавани на място за осъществяване на пробното преброяване. Интервютата ще се 
провеждат извън санитарните зони на стопанствата, като възможен вариант е земеделските стопани или техни 
представители да бъдат поканени в Областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ), Общинските служби по земеделие (ОСЗ) 
или административна сграда в населеното място за попълване на данните. 
В пробното преброяване са включени общо 68 малки и големи населени места, най-малко по две от всяка 
административна област. Целта е да се проверят в реални условия организацията, провеждането, инструментариумът на 
преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни. Те ще даде насоки и ще покажат местата, на които 
анкетьорите и експертите трябва да насочат вниманието си при събирането на информацията при осъществяването на 
официалното преброяване през 2020 година. 
Финансирането на преброяването ще бъде осъществено основно с европейски средства. Европейските средства са до 75% 
от общия размер на разходите за преброяването. 
Официалното преброяване ще се проведе в периода от 1 септември 2020 г. до 18 декември 2020 г. 
 
√ Увеличават се ползвателите на споделените офис пространства 
Споделените офис пространства и броят на техните ползватели се увеличават, показват проучвания на пазара. Все повече 
инвеститори избират именно София, за да предлагат нестандартни работни пространства. 
Как изглеждат офисите на бъдещето и защо някой избира да наеме офис за 3 часа или за няколко дни - разказват Тихомир 
Игнатов и операторът Мария Балканска. 
Сценарист и пътешественик. Така описва себе си Хени, който живее и работи в Германия. Това лято избира да прекара 
ваканцията си именно в България. За да довърши криминалните сериали, по които работи, наема споделен офис в центъра 
на София. 
Хени, сценарист: Идвам тук към 10 или 11 часа. Работя 6-7 часа на ден. Избрах това място, защото е направено добре и 
тук мога да общувам с много различни и приятни хора. Работната среда е много добра. 
Лоби, кухня с готвач, зона за игри и място до камината, където да посвириш докато почиваш са само малка част от 
работната обстановка. 
Предимството на подобен тип офиси е лесното намиране на вдъхновение. Тук идват и така наречените бизнес номади - 
хора със свободни професии, които обикалят света в търсене на нови възможности. Освен офис в сградата, те могат да 
наемат и апартамент. 
Трифон Михайлов, предприемач: Целият живот става споделен. Младите хора вече са много отворени към останалите и 
не са тези консервативни, затворени, сиви бизнесмени с вратовръзки, които сме свикнали да виждаме последните 20-30 
години. 
Според основателите на подобен тип пространства, те имат за цел да се превърнат в екосистема за предприемачи, където 
да се обменят идеи. 
Емил Шекерджийски, предприемач: Развиваме и обучаваме този предприемачески дух и начин на работа, нахъсаност, да 
работиш 24 часа. Мястото е винаги отворено, не трябва да имаш работни часове. От 9 до 17 часа е само теоретичен лимит 
за работа. 
Трифон Михайлов, предприемач: България е една от топ дестинациите за бърз интернет в целия свят и ако трябва да бъдем 
честни, тук хората много лесно могат да стартират бизнес или да осъществят своята идея. 
В наемането на офиси няма ограничения - от един час до половин година. Проучвания показват, че в София отдаваната 
площ под формата на споделени офиси е около 33 000 квадратни метра, което е под 2 процента от общото предлагане.  
Емил Шекерджийски, предприемач: В момента най-силните са Амстердам и Лондон. В тези градове има повече от 2 
процента. 
Прогнозите в световен план са споделените пространства и броят на техните наематели да нараства с бързи темпове. 
 
√ Започват есенните кампании за пътна безопасност  
И в следващите дни контролът по пътищата и по границите ще бъде засилен. От КАТ призовават за повишено внимание на 
пътя заради очакваното завръщане на гастарбайтери от Турция и на продължаващия трафик към морето. Започват и 
есенните кампании за пътна безопасност. Катастрофите за първите 7 месеца на годината са със 185 по-малко, спрямо 
същия период на миналата. 
Над 3560 са тежките катастрофи у нас за първите 7 месеца на годината, при които са загинали са 318 души, а ранените са 
над 4500. Повече от 926 000 са установените нарушения на водачите за периода, от тях 631 000 са шофиране с превишена 
скорост. Тя е и основната причина за 96% от тежките катастрофи. 
главен инспектор Мария Ботева - Пътна полиция: Несъобразяване на скоростта с пътните условия, с атмосферните 
условия, с релефа на местността, съответно отнемането на предимство и разбира се неправилните маневри - това са трите 
бича на последните няколко години. 
Във връзка с очакващия се натоварен трафика към морето и по границите, полицията съветва водачите добре да планират 
часа на тръгване, да не пътуват по обед и да не употребяват никакъв алкохол, дори и бира. 
главен инспектор Мария Ботева - Пътна полиция: Препоръчвам на всички участници в движението по пътищата да 
запазват спокойствие, ако случайно попаднат в тапа. Да проверяват предварително за задръствания по маршрутите, по 
които планират да пътуват. Да се подсигурят с вода. Да правят по-чести почивки. Всички в автомобила да бъдат с поставени 
колани, а когато сте с мотоциклети, не забравяйте, че каската спасява живот. 
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Ще има засилени проверки по магистралите освен за скорост, и за нерегламентирано движение в аварийната лента. 
По повод старта на новата учебна година от 1 септември пътната полиция стартира кампания - "Децата тръгват на училище, 
да ги пазим на пътя". Ще бъдат проверени районите на училищата и детските градини за състоянието на вертикалната и 
хоризонтална маркировка. 
главен инспектор Мария Ботева - Пътна полиция: За да може да се подготвят и предпазни огради и пътни знаци, които 
поради някаква причина е било възможно през лятото да са били повредени или пък липсват такива, да се поставят нови. 
Въпреки че все още зимата е далеч, от Пътната полиция съветват от рано да помислим за подготовката на автомобилите 
за студеното полугодие. 
 
√ Разместване на политическите сили след регионалните избори в Германия  
В Германия се проведоха регионални избори в две от източните провинции, в бившата ГДР. След тях политическите сили 
сериозно разместиха местата си. И в Саксония, и в Бранденбург като втора партия се утвърждава дяснопопулистката 
"Алтернатива за Германия". Консерваторите и социалдемоктратите успяха да запазят лидерската си позиция, съответно в 
Дрезден и в Потсдам. 
Този голям възторг в редиците на десните популисти показва, че много хора са гласували за тях. По-голямата част от 
избирателите обаче не са. Въпреки това резултатът е успех за "Алтернатива за Германия", която се утвърждава на 
политическата карта като втора по сила. 
Андреас Калбиц, водач на листа на "Алтернатива за Германия", Бранденбург: Благодаря, за това, което постигнахме 
заедно. По-добро е от очакваното. Надявах се на 20 плюс процента. Да, искахме да станем първа политическа сила, но 
резултатът сочи, че "Алтернатива за Германия" е тук, за да остане. Без нас политиката повече е невъзможна. 
В източната част на Германия избирателите не са твърдо обвързани с партиите и сменят предпочитанията си. Преди 
протестният вот събираше Лявата партия на бившите социалисти в ГДР, а сега той отива при десните популисти. Изборите 
днес се считаха за тест на управляващите в Берлин. Коалицията на канцлера Меркел от консерватори и социалдемократи 
отдъхва с облекчение, след като запазиха лидерските си позиции съответно в Саксония и в Бранденбург. 
 
Вusiness.dir.bg 
 
√ Над 70% от българските фирми са приключили 2018 г. на печалба 
Само в 12 сектора печалбата се е увеличила спрямо предната година 
Над 70% от фирмите в България са приключили 2018 г. с положителен финансов резултат. Но само в 12 сектора печалбата 
се е увеличила спрямо предната година, като в информационните технологии и в операциите с недвижими имоти ръстът 
е значителен, показват предварителните данни на НСИ за 2018 г., публикувани в петък. 
Те се вземат от финансовите отчети на 413 162 нефинансови предприятия, т.е. всички без банките, застрахователите, 
фондовете и фирмите за бързи кредити, като в тези предприятия се трудят 2,2 млн. заети. 
Най-голям относителен дял на фирмите, които завършват м.г. със загуба, е в строителството, но все пак там компаниите, 
отчели печалба, са един и половина пъти повече от тези със загуба. Освен това при 829 млн. лв. печалба на строителните 
фирми за 2017 г., което е двойно на отчетените през 2016-а 446 млн. лв., през 2018 г. браншът отчита 948 млн. лв. печалба. 
В селското стопанство, преработващата промишленост, енергетиката, ВиК, хотелиерството и редица други през 2018 г. има 
спад на положителния финансов резултат. 
В 12 сектора има ръст на печалбата, като най-висок е той в областта на IT и на операциите с недвижими имоти. В 
информационните технологии за 2018 г. са отчетени 1,070 млрд. лв. обща печалба при 760 млн. лв. за предишната година. 
В операциите с недвижими имоти, които до 2016 г. отчитаха негативен финансов резултат, през 2017 г. е имало 531 млн. 
лв. печалба, която през 2018 г. нараства до 1,066 млрд. лв. 
 
БНР 
 
√ „Мудис“ повиши перспективата на кредитния рейтинг на България 
Агенция „Мудис“ повиши перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна и потвърди 
дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута Baa2. 
Положителната промяна отразява силната фискална позиция и благоприятните перспективи пред икономическия растеж, 
се посочва в съобщението на Министерството на финансите. 
Преди седмица друга международната рейтингова агенция – „Фич“, потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България 
на „БББ“. 
Никой не може да се съмнява в тяхната яснота, безпристрастност и точност, защото това е оценка за управлението, която 
се дава, от световни кредитни агенции, коментира днес във Варна премиерът Бойко Борисов днес във Варна. 
Запазването на кредитния рейтинг на Baa2 от „Мудис“ отчита баланса между положителното фискално и 
макроикономическо развитие и заявената готовност за присъединяване към еврозоната, както и съществуващите 
предизвикателства пред страната. 
Те са свързани с негативните демографски тенденции и наличието на слабости в някои области на политиката, посочват от 
„Мудис“. 
Агенцията акцентира върху подобряващите се фискални показатели и провежданата последователна и благоразумна 
политика. През последните години България се характеризира с нарастващи бюджетни излишъци, стабилно намаление на 
държавния дълг, подобрение в кредитоспособността, значителен фискален резерв и положително влияние на 
пенсионната реформа върху фискалната устойчивост. „Мудис“ очаква през 2020 г. бюджетният баланс да остане на 
излишък (0,8% от БВП), а държавният дълг да продължи да се понижава и да достигне 19% от БВП. 
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Според „Мудис“ стабилните перспективи за растеж в България се обуславят от продължаващата интеграция в ЕС и 
повишената конкурентоспособност. След 2015 г. растежът на икономиката е над 3 % годишно и Агенцията очаква 
положителните развития да продължат през следващите години, като нарастването на икономиката се установи около 
потенциала. Икономическият растеж ще бъде подкрепен и от някои важни инфраструктурни проекти, като автомагистрали 
„Хемус“ и „Струма“, железопътната линия София-Пловдив и по-високото усвояване на средства от европейските фондове. 
Повишената конкурентоспособност е подкрепена от нарастващите експортни дялове и излишъците по текущата сметка на 
платежния баланс, което отразява структурните подобрения в икономиката след кризата. 
„Мудис“ очаква едновременното присъединяване към ВМ II и Единния надзорен механизъм (ЕНМ) да допринася за 
провеждането на благонадеждни макроикономически политики и по-нататъшното укрепване на институциите. 
Очаква се също Планът за действие по присъединяване към ВМ II и ЕНМ, както и усилията за задълбочаване на 
сътрудничеството на България с ОИСР да насърчат приемането на допълнителни реформи за подобряване на 
ефективността в областта на корпоративното управление, бюджетното планиране и публичната администрация. 
Рейтингът може да бъде повишен при поддържане на положителното икономическо и фискално развитие. По-
нататъшният напредък в програмата на правителството за реформи (образование, здравеопазване, държавни 
предприятия), както и присъединяването към еврозоната и членството в ЕНМ също биха имали положителен ефект върху 
рейтинга, се посочва в съобщението на финансовото министерство. 
 
√ От НСИ отчетоха увеличение на инвестициите за 2018-а  
Китайски производител на електробуси има интерес да инвестира у нас, предаде БНТ. Министърът на икономиката Емил 
Караниколов съобщи, че на посещение у нас е първият сертифициран от Европейския съюз производител на този вид 
автомобили. 
Той е и единственият, получил европейски сертификат за всичките му компоненти. По време на разговора е станало ясно, 
че компанията проучва пазара в България и има интерес от изграждането на завод, не само за асемблиране на автобуси, 
но и за производство на техните батерии. 
Междувременно, от Националния статистически институт отчетоха увеличение на инвестициите у нас за 2018-а. 
Вложенията в страната са нараснали с общо 4.7% за миналата година и възлизат на 25 и половина милиарда евро. 
Най-много пари са вложени в индустрията, където обаче има спад на вложенията. Спад има и при парите, инвестирани в 
строителство. Растежът идва от сектора на услугите. През миналата година над 19 милиарда лева са били вложени в 
дълготрайни активи. 
 
√ Излишъкът ще се стопи с над 2 млрд. лв. през август заради сделката за Ф-16 
Излишъкът ще се стопи с повече от два милиарда лева през август заради сделката за изтребителите. Това става ясно от 
предварителните данни за бюджета към края на осмия месец, публикувани от Министерството на финансите.  
Малко над един милиард ще остане преизпълнението на хазната към края на август, след като повече от два милиарда 
лева бяха преведени на Министерството на отбраната за сделката с изтребителите Ф-16. В съобщението си от финансовото 
министерство ясно подчертават, че именно това е причината излишъкът да се стопи от повече от три милиарда лева към 
края на юли до малко над един милиард месец по-късно.  
Още през юни от финансовото министерство започнаха емитирането на дълг, за да попълнят част от сумите за военната 
техника. Към края на юли фискалният резерв е 12,4 милиарда лева. 
 
√ Един милиард лева е печалбата на банките за първите 7 месеца на годината  
Един милиард лева е печалбата на банките за първите седем месеца на годината, сочат данните на БНБ. Тя се увеличава 
спрямо юли миналата година с 95 милиона лева. 
Около 60 % от активите в банковата система са концентрирани в петте най-големи банки, показват данните на БНБ. В цялата 
система се наблюдава увеличаване на кредитния портфейл и на портфейла от държавни ценни книжа. През юли от 
финансовото министерство пуснаха две дългови емисии, като към тях имаше много сериозен интерес от страна на банките. 
Депозитите също продължават да се увеличават. 
Като цяло показателите в банковата система се подобряват, сочат още данните на БНБ. 
 
√ На 5 септември се очаква подписване на договор за газопровод от Турция през България за Сърбия 
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Добрич е Надежда Петкова, съобщи Бойко Борисов 
Бойко Борисов говори във Варна пред участниците в 12-ия летен университет на Младежката структура на ГЕРБ.Снимка: 
БТА 
Премиерът Бойко Борисов заяви днес във Варна, че на 5 септември се очаква да бъде подписан договор за газопровод от 
Турция през България, за Сърбия, Унгария и Австрия. 
На 12-ия летен университет на Младежката организация на ГЕРБ той посочи, че в момента се работи по този много важен 
енергиен проект, който ще осигури диверсификация на доставките. 
Заедно с газовия интерконектор с Гърция ще се постигне 100 процента диверсификация, каза Борисов. 
Премиерът коментира също и проекта за АЕЦ „Белене“, като каза, че в него се събират много държави, има много 
предложения. Той е важен, защото след 10-15 години, когато се затворят 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, ще трябва да 
имаме заместваща мощност, обясни той. 
"По този проект има смисъл, ако бъде конструиран правилно и успяхме да съберем на едно офертата на "Дженерал 
електрик", "Росатом", "Фраматом" - това е бившата "Арева" френска и германската в едно, защото когато падне 
експлоатацията на 5-ти и 6-ти реактор, ние трябва да имаме да заменим след 10 години мощността, иначе трябва да 
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внасяме ток, но така искаме и сглобихме проекта, че да може да бъде не само конкурентноспособен, а и приемлив за 
нашите евроатлантически партньори". 
Борисов коментира и големи и важни инфраструктурни проекти за Варна, като каза, че ще отпусне допълнително 
финансиране за тях. 
Той заяви, че кандидатът на ГЕРБ за кмет на Добрич е Надежда Петкова - специалист по европроекти, която присъства на 
форума. 
Премиерът Бойко Борисов потвърди, че в проектобюджета за догодина е заложено увеличение на доходите с 10 %. 
"Понеже вече смятаме бюджета, с 10% гарантирано ще вдигнем доходите и за следващата година във всички сектори". 
 
√ Надийм Илахи e новият ръководител на мисията на МВФ за България и Румъния 
Надийм Илахи e новият ръководител на мисията на Международния валутен фонд за България и Румъния. Той поема поста 
от 1 септември, а работата ще е от варшавския офис на организацията. Алехандро Хайденберг, който в момента отговаря 
за мисията, се връща във Вашингтон.  
Илахи има опит с наблюдението на Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора. Изследователската му работа е насочено 
основно към Югоизточна Европа и икономическите ефекти от емиграцията върху страните от региона. 
Ротацията на ръководителите на мисиите в отделните държави е стандартна практика за Международния валутен фонд. 
 
√ Евростат: Храните, алкохолът и цигарите поскъпват сериозно в страните от еврозоната  
Храните, алкохолът и цигарите поскъпват сериозно в страните от еврозоната. Въпреки това годишната инфлация остава на 
ниво от един процент през август, сочат данните на Евростат. Това е много под целевото ниво на Европейската централна 
банка от близо до два процента. 
Над два процента е било поскъпването на храните, алкохола и цигарите в 19-те страни от валутния съюз, сочат данните на 
Евростат. През август поевтиняване има при енергията. Останалите промишлени стоки са по-скъпи спрямо година по-рано, 
но не и съпоставено с предходния месец. 
През последните няколко месеца се виждат тревожни сигнали за икономиката в еврозоната заради слабия растеж и 
ниската инфлация.  
В края на 2018 година Европейската централна банка спря програмата за изкупуване на активи, но мнозина анализатори 
очакват нейното възстановяване, за да се налеят нови стимули в икономиката. Не е изключено през септември и да видим 
понижение на депозитните лихви в еврозоната, категорични са експертите. През юли гуверньорът Марио Драги даде 
сигнал, че може да има нови икономически стимули. 
 
√ Джузепе Конте: Виждам добра атмосфера на работа за нов кабинет 
Джузепе Конте, който има мандат да състави нов кабинет в Италия, обясни детайли от работата си с движението „Пет 
звезди” и с партията на демократите за бъдещето на новото правителство. Конте участва в честванията на ежедневника 
„Ил фато куотидиано”.  
Във връзка с това, че правителството трябва да бъде от представителите на антисистемното движение „Пет звезди” и от 
лявоцентристката партия на демократите, Джузепе Конте каза: 
"Със сигурност са две антагонистични политически сили, но виждам добра атмосфера на работа. И двете са 
предразположени за създаването на общ проект за доброто на страната". 
Конте изтъкна, че сега има приоритет програмата на бъдещото правителство, а не министерските постове:  
„Трябва да избера според предложенията най-добрия състав за кабинета”, каза още Конте.  
Той уточни, че не е член на движението „Пет звезди”, нито участва в негови заседания, а е само посочен от него за премиер, 
изразявайки увереност, че лидерът му Луиджи Ди Майо също работи с ентусиазъм по проекта на двете политически 
формации.  
Относно имиграцията, Конте смята, че който пристига в Италия, пристига в Европа и за това трябва да се провежда сериозна 
и строга имиграционна политика. 
Крайният срок, който Джузепе Конте си поставя за съставяне на правителството, е между вторник и сряда. В такъв случай, 
би трябвало да има вот на доверие от парламента на 6-и септември. 
 
√ Влиза в сила споразумение между ЕС и Украйна за квотите за внос на птиче месо 
От вчера влезе в сила допълнително споразумение между Европейския съюз и Украйна за квотите за внос на украинско 
птиче месо. 
С него се увеличава квотата до 68 400 тона годишно, става ясно от текста, публикуван в официалния вестник на Европейския 
съюз. 
От 2016 г., когато влиза в сила споразумението за асоцииране, Украйна внася по-малко от 50 000 тона пилешко месо в ЕС, 
припомня в аналитичен материал от юни „Дойче веле“. 
Само за две години обаче обемът на вноса се разраства до 123 000 тона, което кара ЕС  да премине към договарянето на 
квоти, допълва медията в материал, в който се разказва как украински олигарх е разработил бизнес модел, според който 
част от вносните продукти успяват да бъдат облепени с етикет, произведено в ЕС. 
Междувременно Световната банка подкрепя инвестициите в земеделие в Украйна и през август бе подписано 
споразумение за 200 милиона долара. Заемът обаче е свързан с иновациите в обработваемата земя. 
Може би най-яркият пример за иновации в земеделието на украинския бизнес обаче идва от марка слънчеви очила, 
направени от утайка за кафе. 
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Главният изпълнителен директор на компанията производител Максим Хардиленко е експериментирал с различни билки 
като мента, магданоз и кардамон преди да открие правилния естествен материал за предпазване на зрението от 
слънчевите лъчи. 
 
√ Влизат в сила поредните американски мита за китайски стоки 
Вчера влязоха в сила новите американски 15-процентни мита върху внос от Китай на стойност 112 млрд. долара. 
За пръв път мерките са насочени срещу китайски потребителски стоки и това неминуемо ще доведе до повишаване на 
цените за американските потребители.  
През август Китай обяви ответни мита за американски стоки на стойност 75 милиарда долара. Някои от тях влизат в сила 
от вчера, други - от 15 декември. Търговската война между двете страни продължава повече от две години.  
За налагането на митата съобщи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с характерния за него пост в Туитър 
точно преди един месец. 
Този път митата за стоки на обща стойност 300 млрд. долара, а в отговор Китай обезцени валутата си до рекордни стойност. 
Юанът се срина с 4% за месец – от началото на август, когато американският лидер обяви новата серия от мита, до петък 
вечерта. 
Обезценката стана „новото нормално“, коментират валутни експерти, цитирани от специализираните сайтове. 
След първите дни на резки спадове юанът продължава да поевтинява леко към долара. Това прави китайската продукция 
по-евтина и следователно подкрепя износа на страната и частично тушира ефекта от допълнителните търговски тарифи.  
 
„Дума“ 
 
√ С 3,9% поскъпнаха заводските цени за вътрешния пазар  
Заводските цени продължават да растат, като през юли средно се покачват с 1,3% спрямо предходния месец. За година 
обаче нарастването е по-голямо - с 3%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база 
увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 
9,8%, в добивната промишленост - с 1,7%, и в преработващата промишленост - с 1,1%. 
Данните показват, че за вътрешния пазар годишното поскъпване е по-високо от средното - с 3,9%. Увеличение на цените е 
регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9,2%, и в преработващата 
промишленост - с 1,4%, а в добивната промишленост е отчетено намаление с 3,2%. 
 
√ Президентът назначи Росен Тодоров за врeменен шеф на НСО 
Президентът Румен Радев назначи за временен началник на Националната служба по охрана (НСО) сегашния й зам.-шеф 
полк. Росен Тодоров, съобщиха от президентството. До рокадата се стигна след оставката на шефа на НСО ген. Данчо Дяков, 
мотивирана с лични причини. Преди дни премиерът Бойко Борисов коментира, че Дяков си тръгвал заради скандали в 
президентството, а държавният глава я обясни с "по-добро предложение за работа".  
Тодоров бе и.д. шеф на НСО и при напускането на предишния й началник Ангел Антонов. Той е заместник-началник на 
службата от 2016 г. Тодоров е роден през 1968 г. в Брезник и е завършил военен университет със специалност войсково 
разузнаване. От 1990 до 1992 г. е офицер в армията, след което постъпва в НСО. Отговарял е за сигурността на Народното 
събрание и пряко на шефа на парламента. Координираше и охраната на папа Франциск при посещението му в България. 
Тодоров обаче няма да бъде предложен от президента за постоянен началник на НСО. 
 
√ Осигуровки блокират достъпа на пчелари до субсидии  
Добивите от пчелен мед в някои региони са с 30-40% по-слаби от миналогодишните 
Сегашното изискване пчеларите да се осигуряват като земеделски производители, за да получават финансова подкрепа с 
европейски пари или от българската държава, блокира достъпа до субсидии на голяма част от стопаните. Това става ясно 
от интервю с председателя на Обединения български пчеларски съюз инж. Михаил Михайлов пред agri.bg. Той казва, че 
пчеларите настояват да могат да участват в програмите за финансиране. Това са Националната програма по пчеларство и 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). "Сега изискването е кандидатите задължително да бъдат 
самоосигуряващи се като земеделски стопани. Малък брой пчелари имат достъп до европейски средства и ние искаме 
това да се промени, да стане, както е в други страни членки. Както е например в Полша. Там за собствениците до 80 пчелни 
семейства не се изисква да имат регистрация като земеделски стопани. Докато тук дори с 20 пчелни семейства се изисква 
и затова пчеларите не могат да станат бенефициенти" казва Михайлов. 
Експертът обяснява, че пчеларите не желаят да се осигуряват като земеделски стопани, защото голяма част от тях са 
пенсионери и държавата ги осигурява. "Защо е необходимо да има такова изискване към тях, такава пречка? Ефектът за 
хазната какъв ще бъде", пита шефът на Пчеларския съюз. И допълва, че една огромна част от пчеларите години наред не 
участват дори по Националната програма по пчеларство само поради тази причина. Другото изискване е задължително да 
си член на пчеларски организации, но това са вътрешни неща, коментира той. 
В сравнение с миналата година само в отделни региони, какъвто е Югозападният, има малко по-добра продуктивност, 
малко по-високи добиви на пчелен мед. В много други райони добивите са под очакванията. На места има спад от 30-40% 
спрямо миналогодишния добив, съобщава Михайлов. Но това нещо ще бъде ясно, като се получат окончателните данни 
от агростатистиката. Годишно в страната се добиват 10-12 хил. тона пчелен мед.  
От бранша се оплакват от ниските изкупни цени на пчелния мед и заплашителният внос при споразумение между ЕС и 
страни от Южна Америка - групата Меркосур. Тревогата ни е за тези 45 хил. тона безмитен внос пчелен мед. Продължава 
и вносът от Украйна и от Китай, казва Михайлов. 
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„Банкеръ Daily“ 
 
√ Промени в регистъра на производителите и вносителите на машини  
Министерство на икономиката публикува за обществено обсъждане проект на наредба на ресорния министър Емил 
Караниколов за водене на публичен регистър на лицата, които извършват внос,  производство, продажба , предоставяне, 
предлагане или възстановяване на машини и съоръжения за производство на тютюневи изделия. 
В съответствие с изискванията на закона, проектът предвижда в регистъра да се вписват лицата, които ще извършват внос, 
въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или 
възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. В регистъра ще се 
вписват и лицата, придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия след проведена публична 
продан или от лице, което е извършвало дейност с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия като 
лицензиран складодържател. Изготвен е и образец на уведомление до министъра на икономиката за вписване в 
регистъра. 
Целта на предложените от министерството  на икономиката промени е по-строг контрол и  възможност да се търси 
наказателна отговорност за търговци, които произвеждат и разпространяват акцизни стоки. Нелегалното производство на 
акцизни стоки е съществена част от законарушенията в страната. Страната ни е посочена през 2018 г. като една от "най-
големите заплахи за Европа по отношение на снабдяването на нелегалните фабрики с цигарени машини, както и 
квалифицирана работна ръка. Като причина за негативно въздействие върху бюджета са посочени също дестилационните 
колони за алкохол, които произвеждат големи количества  наливен алкохол, който се продава.  
Предложението за създаване на публичен регистър бяха внесени от Цветан Цветанов и Данаил Кирилов пред октомври 
2018 г. Според предложенията само лица, вписани в регистъра ще могат да продават, предоставят или рециклират машини 
и съоръжения за производство на тютюневи изделия.  Купувачите трябва да бъдат регистрирани по Търговския закон,по  
Закона за кооперациите или по законодателството на държава членка на ЕС или друга страна ,участваща в  Споразумението 
за Европейско пространство, както и юридически лица.  Регистрацията се извършва в 14 -дневен срок. Глобата за лице, 
което не се е вписало в регистъра е от 500 до 5 000 лева. 
 
√ Брюксел спрял автоматичния обмен на данъчна информация с България заради НАП  
Белгийци са засегнати от теча на лични данни от данъчната агенция в България миналия месец, съобщават белгийски 
медии. Поради тази причина Брюксел е спрял всякакъв автоматичен обмен на данъчна информация с България - до ново 
нареждане. 
От "НАПлийкс" са били засегнати данни на белгийци, живеещи в България и притежаващи банкови сметки в Белгия, а също 
така и данни на българи, живеещи в Белгия и притежаващи сметки в България. 
Според в. "Соар" в България живеят 643 белгийци. Не е ясно колко от тях са пострадали от теча. 
Белгийските, българските и европейските власти са взели необходимите мерки за гарантиране на сигурността и защитата 
на споделяните данни, е уверила Федералната обществена финансова служба. 
При хакерската атака бяха свалени лични данни на над 5.1 млн.души, а файловете бяха пуснати в интернет.  
В четвъртък бе обявено, че НАП е глобена с 5.1 млн. лв. заради скандала с теча на лични данни.  
Шефовете на  НАП вече заявиха готовност да оспорват глобата пред съда. Главният мотив на агенцията е, че 
неоторизираният достъп, кражбата на данни и последващото им публично оповестяване са резултат от действия, 
представляващи престъпление, "осъществени независимо и въпреки предприетите от НАП технически и организационни 
мерки за защита". Производството пред съда е на две инстанции. 
Данъчната администрация обаче дори има дързостта да заяви, че обмисля предприемането на съдебни действия по 
отношение на извършителите на хакерската атака срещу сървърите на агенцията, като е възможно както 
присъединяването на агенцията в наказателното производство, така и да се предприеме воденето на гражданско дело. 
Така финансовата претенция в размер, покриващ  имуществената санкция, наложена  на приходната агенция  щяла да бъде 
насочена към заподозрените за атаката - "ТАД Груп". 
 
√ Държавата отпуска 6 млн. лв. за рибарство 
Общо 5 935 405 лв. е общият бюджет на двете варненски местни инициативни рибарски групи за 2019 година. Средствата, 
за които могат да кандидатстват бенефициентите, са осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
Местна инициативна рибарска група „Бяла-Долни чифлик-Аврен“ е с общ бюджет за 2019 г. в размер на 3 001 660 лв. Към 
момента е обявен прием на проекти по мярка „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот 
и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“. Средствата по нея са общо 1 050 
000 лв. Основната цел на мярката е да се подобрят околната среда, инфраструктурата и средата на живот в територията на 
местната инициативна рибарска група, както и да се съхранят местни обекти на националното природно и архитектурно 
наследство. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 октомври. 
Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ разполага с общо 2 933 745 лв. за 
финансиране на проектни предложения през тази година. Към момента тя дава няколко възможности за кандидатстване. 
Отворен е приемът по мярка „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на 
умения“, която е с бюджет от 273 498 лв. Целта на тази мярка е насърчаване на предприемачеството в рибарската област, 
ученето през целия живот на стартиращи предприемачи, които създават ново стопанство или оборудват риболовен кораб, 
както и повишаване квалификацията на заетите в сектора. Кандидати могат да бъдат еднолични търговци и юридически 
лица на територията на местната инициативна рибарска група. Крайният срок за подаване на проекти е 30 септември. 
До 19 септември общините Варна /район „Аспарухово“/, Белослав и Аксаково, както и юридически лица с нестопанска цел 
и читалища, могат да кандидатстват по мярката „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 
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синия потенциал“. Нейният бюджет е 1 400 000 лв., а целта й е развитие на рибарската област чрез подобряване средата 
на живот и техническата инфраструктура за дейности, свързани с интегрираното използване на морските ресурси, 
повишаване на енергийната ефективност, опазване на околната среда, подобряване на качеството на разтоварваните на 
сушата продукти и условията на труд. 360 247 лв. е бюджетът на мярка „Екологична и устойчива рибарска област“, която 
също е отворена за кандидатстване от Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. 
 
√ Военното министерство даде „заден“ на идеята си за продажба на морски имоти  
У нас всичко се решава след като бъде провокиран скандал. Такъв е случаят с  подготвяната продажба на военни имоти с 
отпаднала необходимост по Черноморието.  Министърът  на отбраната Красимир Каракачанов е издал заповед за  
прекратяване на  процедурата за провеждане на търга за продажба на 19.847 дка, който се намират  в  местността  „Герени“ 
на  община Созопол, в  Бургаска област. 
Съобщението на страницата на военното ведомство е повече от лаконично. В него се казва, че „решението е въз основа на 
приключила проверка, разпоредена от министъра на отбраната“. 
Трудно е да се обясни, защо „проверката“  е извършена след като вече беше обявен търгът за този изключително 
атрактивен имот в Созопол, а не преди това, за да се налага сега министерството да връща депозитите на заявилите интерес 
мераклии да купят тези  близо 20 дка край античния град. 
Тук е моментът да припомним, че този терен се намира на около 200 м от морето, в непосредствена близост до къмпинг 
"Роял бийч" и до ваканционните комплекси "Блу ориндж" и "Хасиенда бийч" и според предишното обявление новият му 
собственик трябваше да бъде избран на  4 септември. Да не говорим за „оценката“ на този изключително атрактивен терен, 
която според официално обявената начална тръжна цена беше обявена на символичните 466 500 лева. 
Вярно е, че при „наддаването“ би могло да се постигне доста по-висока цена, но нека не забравяме, че потенциалните 
играчи за подобни имоти далеч не са случайни хора и възможността да предприемат действия по „надцакване“ е повече 
от илюзия. 
Още повече, че в този случай беше абсолютно сигурно, че бившите казарми се подготвят за превръщането им  в луксозен  
ваканционен  комплекс...?! 
Все още не е ясно, как ще приключи сагата с другите два терена, които министерството се канеше да продаде. Този, което 
са разположени на първа линия по бреговата ивица на юг – в община Поморие и край созополското село Черноморец. 
Напрежението около предстоящите продажби доведе дори до сблъсък между кметове от управляващата партия ГЕРБ и 
Кабинета. Причината е, че жители на  двете населени места обявиха, че готвят протести заради национализацията на земи, 
които са наследили от  дедите си  и дори поискаха оставката на вицепремиера и военен министър Красимир Каракачанов. 
Тема, която „Банкеръ“ разработва повече от месец. 
Кметовете на  Черноморец - Добри Добрев  и на Поморие - Иван Алексиев реагираха остро срещу  това решение и  
подкрепиха  своите съграждани. 
В първият  случай – този с имотите в Черноморец, скандалът около реалните собственици на земите, върху които са били 
изградени  бившите военни поделения и претенциите на военното министерство към тях са повече от безумни. Нека не 
забравяме, че повечето от земите тук са били  възстановени на наследниците на земеделските стопани тук от Областната 
дирекция "Земеделие и гори" в Бургас, но досега те не са могли да влязат във владение, тъй като те са били „под опеката“ 
на военните. 
Проучването на историята на тази територия показва , че бившите военни поделения са били изградени върху  частни 
земеделски земи и сега наследниците на близо 150 бивши стопани са доказали с документи, че не са получавали 
обезщетения за отчуждаването им и далеч нямат намерение да продължават да търсят  правата си по всички законни 
начини. 
Продължава обаче да „виси“  въпрос  как една официална структура , каквато е поземлената комисия в района е 
удостоверила правата им, а в същото време военните настояват за обратното?! 
Не по-малко сериозен е сблъсъкът между военният министър и кмета на община Поморие Иван Алексиев, който съвсем 
не смята да се примири с евентуална развръзка на спора при който изоставените казарми местността "Кротирия", 
разположени западно от Стария град на  площ от 56 декара, ще бъдат продадени на някой който със сигурност би 
предвидил сериозно бетониране на тази брегова ивица, вместо тя да се превърне в крайбрежен парк, каквато е идеята на 
кметството тук. Тези дни Алексиев категорично заяви, че спорът за тези имоти със сигурност ще финишира в съда. 
 
Cross.bg 
 
√ Пълните листи на кандидатите за общински съветници и кметове ще бъдат ясни на 25 септември 
Пълните листи на кандидатите за общински съветници и кметове ще бъдат ясни на 25 септември, когато приключва 
регистрацията на кандидатите в общинските избирателни комисии. Това заяви в Сутрешния блок на БНТ говорителят на 
ЦИК Александър Андреев.  
В ЦИК от днес започва регистрацията на партиите и коалициите и тя ще приключи на 11 септември в 17.00 часа. Андреев 
припомни важното за тези избори - а именно елементът уседналост. 
Активното и пасивното избирателно право в тези избори е свързано с живеенето в страната повече от 6 месеца от датата 
на изборите. Едно лице да живее в страната означава да има постоянен е и настоящ адрес на територията на Р. България 
и един от двата да е на територията на населеното място, където той ще гласува или където се е кандидатирал. А по 
отношение на гражданите на държави членки на ЕС, които също в тези избори биха могли да гласуват, това означава да 
имат постоянно или продължително пребиваване на територията на страната - 6 месеца преди датата на изборите - т.е. 
към 26 април 2019 година, коментира още говорителят на ЦИК. 
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√ Представят "Визия за София" в НДК 
От 15 до 20 часа днес в зала 2 на НДК екипът на "Визия за София" ще представи за първи път дългосрочните цели за 
развитие на Столична община до 2050 година. Любо Георгиев, ръководител на координационния екип по изготвяне на 
методиката за „Визия за София" и директор на общинското предприятие „Софпроект", каза пред БНР:  
„Ние сме направили допитване не само през представителните социологически проучвания, а през множество срещи, 
които сме провеждали с различни активни граждани на София, неправителствени организации, бизнес, браншови 
организации...". 
Изведени са 24 дългосрочни цели за развитие, които са били „тествани" чрез представително социологическо проучване 
за нагласите на гражданите, обясни той в предаването „Преди всички" по „Хоризонт" 
„Планиране не е мръсна дума! Напротив, за да имаме по-високо качество на живот и да знам, че може да постигнем нещо, 
а не живеем ден за ден, трябва да можем да планираме. Това са именно усилия в тази посока", каза той и допълни, че ще 
бъде заложен и механизъм за обновяване на „визия"-та на всеки няколко години. 
В проучването не е изпъкнала една най-важна за софиянци тема, а няколко: 
„Една ключова няма. Има няколко сфери, в които най-много всички, с които сме обсъждали, реагират. От една страна - 
околната среда, от друга - градската среда и мобилността. Може би не е учудващо, но това са резултатите от темите, които 
хората обсъждат всеки ден". 
До 2050 година София може да си позволи приблизително същото население като сега, допълни Георгиев: 
„Имаме определен капацитет като ресурси и като финанси. За да осигурим място и качество на живот за повече хора, ще 
са ни необходими много повече ресурси и финанси. А въпросът е и за какво да го правим. Няма смисъл София да се 
превърне в място, където живее цяла България". 
В момента кандидатите за кмет предлагат предизборни програми, които разчитат да изпълнят в рамките на един мандат, 
а визията е по-дългосрочна, обясни Георгиев и допълни, че „Визия за София" трябва да мине през одобрение от Общинския 
съвет, който ще дойде след изборите. 
„Предлагаме акцентиране върху публичния транспорт, върху масовия транспорт, върху активния начин на придвижване - 
изграждане на повече велоалеи и подпомагане развитието на придвижване с електрически тротинетки ...Не всеки да има 
кола, а мобилността да бъде услуга - това е абсолютно постижимо", сподели той. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Схемите на телефонните измамници и акцията в град Левски. Как е действала разкритата престъпна група? 
- Брекзит. Готова ли е Европа за излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз? 
- Започва регистрацията на партиите и коалициите за местните избори, на живо от ЦИК. 
- За колко гимназии в Русе няма да бие първият звънец, как ще справят с учебния процес? 
- Ще облечем ли по-топли дрехи през септември, топъл или студен ще е месецът? Прогнозата на синоптиците. 

БТВ, „Тази сутрин" 
- След поредното посегателство над дете в Сотиря, за какво настояват местните хора? И още: Безнаказани ли се 

чувстват извършителите на бруталните престъпления? В студиото Тихомир Стойчев и Харалан Александров. 
- Започва изплащането на обезщетенията за убитите заради чумата прасета. Има ли хора, останали извън 

списъците? 
- Заплаща ли се извънредният труд у нас? Коментар на президента на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов. 
- На живо от АМ „Струма": Защо опасните отпадъци, подпалили моста все още не са извозени? 
- Вдишваме ли микропластмасови частици с въздуха и остават в белите ни дробове? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Как младо семейство стана заложник на винетната система? Разказ от първо лице. 
- Злоупотреби за над 700 хиляди лева със здравната каса. Къде са грешките в системата? 
- "Пълен абсурд": Перничанин от седем години се опитва да си вземе колата от паркинг. 
- Отново насилие над животни. Мъж влачи куче с кола. Търсим насилника, на живо от варненското село Горен 

Чифлик. 
- Пореден случай на гавра с дете в сливенското село Сотиря. "За" и "против" смъртното наказание? 
- Жителите на с. Владо Тричков на пореден протест заради водоснабдяването. 
- Турист почина пред заведение в Слънчев бряг. Други почиващи лежат в безпомощно състояние. Какво се случва в 

курорта в края на сезона? 
- Бум на фалшиви обяви за наеми в пика на търсене. Как да избегнем нереалните оферти на пазара? Проверка в "На 

твоя страна". 
- Ураганът "Дориан" наближава Флорида с над 200 км в час. Как се подготвят за очакваното бедствие българите, 

живеещи в щата? 
- Започва кметската надпревара. На живо от ЦИК: Кои партии са най-нетърпеливи? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 2 септември 
София. 

- От 09.45 ч. вицепремиерът Екатерина Захариева ще приеме министъра на външните работи на Палестина Рияд 
Малки в МВнР за разговор на четири очи, в 10.05 ч. ще се състоят пленарни разговори между двете делегации, а 
в 11.10 ч. двамата министри ще направят изявления за медиите. 

- От 9.00 часа в Централната избирателна комисия ПП ГЕРБ ще се регистрира за участие в местните избори. 
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- От 11.00 часа във Военна академия „Г. С. Раковски" министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът 
на отбраната генерал Андрей Боцев ще участват в откриването на новата учебна 2019-2020 година за академията. 
Представители на Българската православна църква ще извършат Водосвет за здраве и успехи. Министърът на 
отбраната и началникът на отбраната ще изнесат първите лекции пред командно-преподавателския състав и 
слушателите на висшето военно учебно заведение. 

- Oт 12.00 кметът Йорданка Фандъкова ще направи проверка на участък от третата линия на метрото, която се 
изгражда в момента. Инспекцията ще започне от метростанция „България", която се намира на бул. „България" и 
бул. „Акад. Ив. Гешов". 

- От 13.00 часа ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на улица „Врабча" 23. Участие ще вземат 
председателят на ПП АБВ Румен Петков, зам.-председателят Любомира Ганчева и доц. Георги Кючуков. 

*** 
Боровец.  

- В Боровец ще се проведе Международна конференция на тема „Високопроизводителни изчисления" (High-
Performance Computing - HPC 2019). Форумът ще се състои от 2 до 6 септември 2019 г. Участие ще вземат заместник-
министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, европейският комисар Мария Габриел и 
председателят на Българската Академия на Науките (БАН) академик Юлиян Ревалски. 

*** 
Бургас.  

- От 19.30 часа на сцената на Дома на народната армия (ДНА) ще бъде представена пиесата „Емигранти" с участието 
на Асен Блатечки и Калин Врачански. 

*** 
Добрич.  

- От 9.00 часа до 17.30 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе Летен детски център 
„Млади възрожденци". 

*** 
Ловеч.  

- От 17.30 часа в Художествената галерия ще бъде представена фотоизложбата „Градовете разказват". От 18.30 часа 
е предвиден самостоятелен концерт на гостуващ танцов състав от град Колашин. 

- От 18.30 часа на откритата сцена на площад „Тодор Кирков" ще се състои безплатен концерт с участието на 
танцовия състав „Мият Маскович" от Колашин, Черна гора. От 17.30 часа в Художествената галерия ще бъде 
открита фотоизложба от Колашин на тема „Градовете разказват". 

*** 
Плевен.  

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще даде пресконференция Спас Панчев - председател на Земеделски съюз 
„Александър Стамболийски". 

*** 
Пловдив. 

- В 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ПП СДС. Темата са местните избори и заявяване 
на позиция и подкрепа за кандидат за кмет на Община Родопи. 

- От 18.00 часа в новата изложбена зала „2019" на ул. „Гладстон" 32 ще бъде открита националната изложба 
„Минимализмът в българската живопис 1944 - 2019". 

- От 18.30 часа във фоайето на първи етаж на Народна библиотека „Иван Вазов" ще бъде представена 
фотоизложбата „За буквите между Пловдив и Матера". Автори на изложбата са Галя Йотова - фотограф, Сава 
Стоименов - скулптор и Светла Петкова - куратор. 

*** 
Созопол.  

- От 18:30 часа в читалище „Отец Паисий" в Созопол ще бъде представен спектакълът „Чехов х 3" на Театър Азярян 
като част от театралната програма на 35-ото издание на фестивала „Празници на изкуствата Аполония 2019". 

*** 
Стара Загора.  

- От 18.30 часа в зала „Байер" ще бъде открита изложба живопис „Светлина 2" на Мина Нешева и Минка Добрева 
*** 
Шумен.  

- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация - Шумен ще се проведе заседание на Областната комисия по 
безопасност на движението по пътищата. 


