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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Investor.bg 
 
√ Увеличаването на цените ще доведат до по-широка енергийна бедност тази зима 
Хлебопроизводителите настояват за намаляване на ДДС за хляба 
Трябва да се концентрираме към диверсифициране на източниците на енергия след като "Булгаргаз" поиска около 13% 
ръст на цената на природния газ. Това коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
по Нова ТВ. 
Той е на мнение, че реално поскъпването ще се отрази с около 8% в сметките ни. 
АИКБ настоява да се запази цената на тока и КЕВР да не се изкушава да прави кръстосано субсидиране на парното за сметка 
на тока. 
Виолета Иванова от КНСБ е категорична, че поскъпнето на енергоносителите ще оскъпи и издръжката на живот. 
“Въпреки че има ръст на работната заплата, едва 30% получават около средната или над средната заплата за страната. 
Останалите 70% са със заплата под средната за страната. Това означава, че голяма част от българите ще трябва да намерят 
начин да оцеляват след поредното поскъпване. Хората пестят от здравеопазване и образование”, посочи тя. 
Цените на основните стоки и услуги тръгват нагоре. Животът през следващите месеци ще поскъпне средно със 7 лв. на 
човек, прогнозират от КНСБ. Заради по-високите сметки от повишената цена на тока и природния газ синдикатите очакват 
те да повлияят нагоре на цените на парното, топлата вода, а от там - и на някои основни стоки и услуги. Прогнозата е средно 
с между 5 и 7 лв. месечно за всеки българин да се увеличат разходите. 
Сметките на синдикатите показват, че ако през юни на човек от домакинство са били нужни 590 лв., сега средно ще трябва 
да разполага с 595-597 лв., за да покрие основните си разходи. 
Investor.bg припомня, че от юли природният газ поскъпна с 10,81%, парното – средно със 7,33%, а електроенергията – 
средно с 2,03%. 
Очаква се след това поскъпване верижно нагоре да тръгнат и цените на основни стоки и услуги – в химическата индустрия, 
в производството на хляб и хлебни продукти, млечните продукти, както и в секторите, в които транспортът, логистиката и 
горивата заемат голяма част от разходите за производство. 
„В момента цената на пшеницата е с 35% по-висока спрямо цената през 2017 г. Заради това има и увеличение на брашното. 
Няма как цената на българския хляб да бъде дълго време различна от европейската”, заяви Мариана Кукушева, 
председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България. –"Между 1% и 10% влияе цената на 
тока и газа в цената на хляба.” 
По думите ѝ не може дълго време цената на хляба да се задържа на това ниво, което е в момента. За да се запази цената 
на насъщния на настоящото ниво, е нужна диференцирана ДДС ставка. 
„За да имаме квалифицирана работна сила и тя да остане в България, бизнесът е принуден да увеличава работната заплата. 
Около 70% от работещите обаче получават под средната заплата, която е около 1200 лева”, допълни Мариана Кукушева. 
 
iNews.bg 
 
√ Производители искат поскъпване на хляба 
Цената на пшеницата е с 35% отгоре, тези на газа и тока също се вдигат, казват от бранша 
С 35% е по-висока цената на пшеницата тази година в сравнение с 2017 г. Между 1 и 10% влияе цената на тока и газа в 
цената на хляба. Този анализ направи Мариана Кукушева от браншовия съюз на хлебопроизводителите за Нова телевизия. 
По думите ѝ, не може дълго време цената на хляба да се задържа на това ниво, което е в момента. За да се запази цената 
на насъщния на настоящото ниво, е нужна диференцирана ДДС ставка според Кукушева. Трябва да се концентрираме към 
диверсифициране на източниците на енергия според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). "Булгаргаз" поиска около 13% ръст на цената на природния газ. По мнението му реално в сметките ни поскъпването 
ще се отрази с около 8%. 
АИКБ иска да се запази цената на тока и КЕВР да не се изкушава да прави кръстосано субсидиране на парното за сметка на 
тока. Виолета Иванова от КНСБ е категорична, че поскъпнето на енергоносителите ще оскъпи и издръжката на живот. 
Въпреки че има ръст на работната заплата едва 30% получават около средната или над средната заплата за страната. 
Останалите 70% са със заплата под средната за страната. Това означава, че голяма част от българите ще трябва да намерят 
начин да оцеляват след поредното поскъпване. Хората пестят от здравеопазване и образование. 
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В същото време по-рано днес от Министерството на земеделието и от Националната асоциация на зърнопроизводителите 
обявиха, че очакваната реколта от пшеница е достатъчна, за да се покрият нуждите на вътрешния пазар в България и зърно 
за хляб ще има. Паралелно данните им показват по-малко увеличение на изкупните цени на пшеницата – 25%. Освен това 
по данни на Софийската стокова борса от две седмици се наблюдава поевтиняване на пшеницата по световните пазари. 
 
FrogNews 
 
√ Добрин Иванов: Увеличаващата се инфлация ни отдалечава от еврозоната 
Поскъпването на живота в отделните сектори, както и увеличаващата се инфлация, са предвестници на кризи. Това смята 
икономистът Мика Зайкова. В студиото на „Тази сутрин” двамата с изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов 
коментираха предстоящото поскъпване. 
Вчера от КНСБ обявиха, че животът поскъпва със 7 лв. на човек заради новите цени на газ, ток и парно. Синдикатите 
изчисляват, че около 600 лв. на човек ще бъдат нужни, за да живее нормално, като срещу тях на практика стоят 491 лв. – 
средният доход за второто тримесечие на 2018 г. 
„Това означава, че ще увеличат енергийно бедните и бедни хора в страната. Ножицата между бедните и богатите се 
разтваря”, коментира още Мика Зайкова. 
Според Добрин Иванов дефлацията в момента расте с увеличаващ се темп. „Проблемът е, че голяма част е вносна 
инфлация – тя е внесена с повишаването на цената на енергоносителите и горивата. Увеличението на газа ще бъде 
четвърто за тази година”, коментира той. 
По думите му трябва да се вземат мерки за увеличението на инфлацията в страната, защото така няма да покрием 
критериите за еврозоната. „Отдалечаваме се от еврозоната. Ако не покрием критерия за инфлация, няма да покрием и 
другите критерии”, категоричен е Иванов. 
 
В. Дума 
 
√ Прогнозират 8 на сто поскъпване на парното 
Цената на хляба също тръгна нагоре 
Ако природният газ поскъпне с около 13%, каквото е искането на държавния доставчик "Булгаргаз", това ще увеличи 
сметките за топлоенергия с 8 %, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по 
Нова тв. Бизнес организацията настоява да се запази цената на тока, а Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
да не се изкушава да прави кръстосано субсидиране на парното за сметка на тока. Както е известно, още през юли 
природният газ поскъпна с 10,81%, парното - средно със 7,33%, а електроенергията - средно с 2,03%. Най-сериозен се 
очаква да бъде ударът за хората, живеещи в София, тъй като над 60% от тях се отопляват на парно. Ако досега средната им 
сметка за отопление и топла вода и е била 150 лева на месец, през идващата зима се очаква тя да скочи с близо 15 лв. Това 
означава допълнителен разход от 60-80 лв. за целия сезон. Отоплението, осветлението и топлата вода представляват около 
12% от всички разходи на семейството. Харчовете ни за тях ще скочат с около 2-3%. Статистиката показва и очакване за по-
голяма енергийна бедност през зимата на 2018 г. Според Евростат 36,5% от хората у нас нямат възможност да поддържат 
дома си достатъчно топъл. Новата цена на синьото гориво ще бъде последвана от верижен скок на цените на всички 
основни стоки и услуги - в химическата индустрия, в производството на хляб и хлебни продукти, млечните продукти, както 
и в секторите, в които транспортът, логистиката и горивата заемат голяма част от разходите за производство. В момента 
цената на пшеницата е с 35% по-висока спрямо цената през 2017 г. Заради това има и увеличение на брашното. Няма как 
цената на българския хляб да бъде дълго време различна от европейската, заяви Мариана Кукушева, председател на 
Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България. Между 1% и 10% влияе цената на тока и газа върху 
цената на хляба. Според нея не може дълго време тя да се задържа на това ниво, което е в момента. За да се запази цената 
на хляба на настоящото ниво, е нужна диференцирана ДДС ставка.  
Въпреки че има ръст на работната заплата, едва 30% получават около средната или над средната заплата за страната. 
Останалите 70% са със заплата под средната за страната. Това означава, че голяма част от българите ще трябва да намерят 
начин да оцеляват след поредното поскъпване. Хората пестят от здравеопазване и образование, посочи експертът от 
Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ Виолета Иванова. 
Поскъпването на живота в отделните сектори, както и увеличаващата се инфлация, са предвестници на кризи. Това смята 
икономистът Мика Зайкова. Това означава, че ще се увеличат енергийно бедните хора в страната. Ножицата между 
бедните и богатите се разтваря, коментира още Мика Зайкова. Според Добрин Иванов от АИКБ годините на дефлация са 
приключили, като в момента инфлацията расте с увеличаващ се темп. Проблемът е, че голяма част е вносна инфлация - тя 
е внесена с повишаването на цената на енергоносителите и горивата. По думите му трябва да се вземат мерки срещу на 
инфлацията в страната, защото така няма да покрием критериите за еврозоната. 
Обсъждат дали да се намали ДДС върху насъщния 
По-късно вчера стана ясно, че по предложение на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите 
Консултативният съвет по зърното е решил да възложи на министър Румен Порожанов да проведе разговори за 
възможността за намаляване на ДДС за хляба и основните храни. 
Ще плащаме повече и за автобус 
Заради очакваните изисквания за поставянето на колани в автобусите и новите размери на екотаксите автобусните превози 
също ще поскъпнат с около 5%, заяви пред БНР Васил Пиронков, председател на Съюза на автобусните превозвачи. С 
изключение на автобусите, които изпълняват редовни рейсове по републиканската транспортна схема, всички, които се 
движат по общинските пътища, не отговарят на условията. Ще бъде по-добре да се подмени целият автобусен парк, но 
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идва следващият момент - с една наредба, дори не със закон, е въведена продуктова такса за камиони и автобуси, която - 
в случая за употребяваните ще бъде 2500 лева на автобус - това е друга недомислица, която ще доведе до поскъпване на 
билетите, обясни Пиронков. При повечето от старите автобуси коланите няма да бъдат ефективни и няма да отговарят на 
никакви норми за безопасност, смятат от Съюза на автобусните превозвачи. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Банкерь 
 
√ ЕП одобри над 2 млн.евро в подкрепа на България 
Европейският парламент одобри 2,26 милиона евро помощ за България от фонд "Солидарност". Средствата са 
предназначени за пострадалите от наводнения райони в Бургас.  Това включва мостове, водоснабдяване и канализация, 
почистване на речни корита и възстановяване на здравна и социална инфраструктура. Институцията одобри одобри общо 
34 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС за България, Гърция, Полша и Литва. 
През есента на 2017 г. силни бури и дъждове засегнаха района на Бургас, в резултат на което бяха причинени щети на 
мостове, дренажни канали и подпорни стени и на основната инфраструктура. Наводнението взе 5 жертви и засегна 6 000 
души, като 142 жилищни и над 1 200 нежилищни имоти бяха наводнени. 
Предоставените помощи на стойност от 2 258 225 евро ще покрият отчасти разходите за възстановителни дейности на 
основна държавна инфраструктура. 
 
Club Z 
 
√ Юнкер: Европа има нужда от квалифицирани мигранти 
Шефът на Еврокомисията предлага разплащане в евро в енергетиката  
„Предложението ми е да отворим границите на Европа, защото имаме нужда от квалифицирани мигранти.“ 
Това заяви днес председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер в годишната си реч „За състоянието на Съюза“. Той 
говори пред евродепутатите в Страсбург. 
Тази реч е последната за Юнкер, тъй като той вече обяви, че няма намерение да се кандидатира на изборите за 
Европарламента през май 2019 г. 
Юнкер изтъкна, че Европа до голяма степен е преодоляла икономическата криза, а през изминалата 2018 година са 
създадени 12 милиона работни места. 
Според председателя на ЕК младежката безработица е намаляла до 14,9 на сто, а инвестициите са се върнали в Европа. 
Той се похвали, че това до голяма степен се дължи на "Плана Юнкер“. 
По думите му ЕС е потвърдил търговските си позиции и е световна търговска сила. Съюзът в момента има търговски 
договори със 70 страни. 
Както се и очакваше, Юнкер поиска еврото да измести долара в търговията, най-вече в сферата на енергетиката. 
„Днес еврото е втората световна валута след долара. 60 държави свързват своите валути по един или друг начин с еврото. 
Трябва обаче да направим повече нашата валута да изиграе своята роля на международната сцена. Последните събтиия 
показаха голямата необходимост да се задълбочи нашият валутен съюз“, изтъкна той. 
И продължи: 
„Можем да отидем и по-нататък. Абсурдно е Европа да плаща в долари 80 на сто от своите сметки за енергия, които са за 
300 милиарда евро. А само 2 на сто от тази енергия да идва от САЩ. Абсурдно е европейски компании да купуват 
самолетите си в долари, а не в евро. Това трябва дасе промени.“ 
Юнкер обеща, че по тази причина в края на годината ЕК ще излезе с инициативи за засилване на международната роля на 
еврото. То трябва да стане инструмент на новия европейски суверенитет. 
„Без силен икономически и паричен съюз няма да имаме добри аргументи да засилим ролята на еврото. Така еврото и 
цяла Европа ще станат по-силни“, смята шефът на Еврокомисията. 
Той говори и за член 7, "за" или "против" чието активиране срещу Унгария днес ще гласуват евродепутатите: 
"Член 7 трябва да бъде приложен там, където има проблеми с върховенството на закона." 
 
√ Национална кръгла маса за новия здравноосигурителен модел на 26 септември  
Здравното министерство не хареса, че финансовият министър Горанов "издаде" варианта  
Броени часове след като министърът на финансите Владислав Горанов "издаде" в сутрешен блок варианта за нов 
здравноосигурителен модел - 12 лева осигуровка, която да покрива лечение над 700 лева, от здравното министерство 
разпратиха прессъобщение. 
В него се припомня, че до края на септември министърът на здравеопазването Кирил Ананиев трябва да предложи в 
парламента новия модел за реформа "след широко обществено обсъждане".   
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За целта се изброяват "интензивните работни срещи" с представители "на съсловните организации, университетските, 
областните, общинските и частните болници, пациентски организации, синдикати, работодатели, институции и др."  
Целта е да се постигне максимален обществен дебат и консенсус относно промените в настоящия здравноосигурителен 
модел или неговото усъвършенстване, уверяват от Министерството на здравеопазването. 
Всички добри идеи и предложения ще бъдат анализирани и обобщени, като министърът ще ги представи на официално 
организирана Национална кръгла маса на 26 септември, обещават оттам. 
Така ще се постави началото на следващ дебат за реформата в здравеопазването, завършва прессъобщението. 
 
Investor.bg 
 
√ Първите седем месеца на годината отчитат ръст на чуждите туристи със 7% 
Според министър Николина Ангелкова за периода юни-юли 2018 г. чужденците са над 2,8 млн., което е ръст от 3,6 на 
сто 
Летният сезон се развива много успешно, вече започнахме подготовката за следващата година. За първите седем месеца 
на 2018 г. у нас са пребивавали над 5.2 милиона чужди туристи, което е близо 7 процента ръст спрямо същия период на 
миналата година. Това е заявила в Бургас министърът на туризма Николина Ангелкова по време на откриването на работна 
среща с контролните органи, туристическия бранш и местната власт преди края на сезона, съобщиха от пресцентъра на 
Министерството на туризма. 
За периода юни-юли 2018 г. чужденците са над 2,8 млн. и това е ръст от 3,6 на сто въпреки дъждовете в началото на юли. 
Приходите от международен туризъм възлизат на 1,3 млрд. евро за първото шестмесечие на годината, което е 9,7% ръст 
спрямо същия интервал на 2017-а г., става ясно още от съобщението. 
По думите на Ангелкова трета поредна година България отчита рекордни статистики в туризма, което според Ангелкова 
означава, че страната ни се утвърждава като дестинация с устойчив напредък. 
Министърът също така цитира данни на Евростат, според които през май 2018 г. България е на второ място по ръст на 
нощувките от чужденци в местата за настаняване сред всички държави от ЕС спрямо същия месец на 2017 г. Първа е 
Хърватия с увеличение от 43 процента. 
И в момента за лятото наблюдаваме ръстове в рамките на около 5 на сто на нашите основни пазари, като прогнозите са те 
да бъдат достигнати като цяло с данните и за август и септември, които още не са публикувани, поясни министърът. През 
миналото лято отбелязахме ръст от 5,7% на чуждите туристи, като те достигнаха 5,3 млн. от юни до септември, допълни тя 
и заяви, че очакванията са тези показатели да бъдат надхвърлени. 
По междинна оценка на Европейската туристическа комисия за първите няколко месеца на 2018 г. страната ни се представя 
много успешно на пазарите Великобритания и Франция. През юни 2018 г. България отчита над 3,1 млн. нощувки на 
чужденци в местата за настаняване, което е по-добре от Чехия, Швеция, Белгия, Полша, Норвегия, Унгария, Дания и др.  
България е отбелязана като една от най-бързо развиващите се туристически дестинации в ЕС. По предварителни данни за 
периода 2015-2017 г. страната ни е на първо място по ръст на нощувките от чужденци в местата за настаняване сред всички 
държави от общността, които са подали данни, посочи още Ангелкова. Тя акцентира и върху издигането на туризма като 
национален приоритет, формиращ над 11 процента от БВП. 
 
√ Парламентарната правна комисия отхвърли ветото на президента за промените в АПК 
Да се приеме ветото гласуваха единствено от БСП 
Правната комисията на парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Предстои законопроектът да бъде прегласуван в пленарната зала, съобщава 
БТА. 
С указ от 31 юли държавният глава наложи вето върху промените в закона. Той изрази несъгласие с разпоредбите относно 
правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания, увеличените такси в касационното производство и 
премахването на касационната инстанция в редица специални закони. 
Според президента тези разпоредби ще намалят способността на административното правосъдие да бъде сред основните 
фактори, които гарантират баланса и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона.  
Да се приеме ветото гласуваха единствено от БСП. Обсъжданията в комисията продължиха четири часа. 
В обсъждането на ветото взеха участие множество неправителствени организации, председателят на ВАС Георги Чолаков, 
представител на асоциацията на административните съдии и председателят на правния съвет към президента проф. 
Емилия Друмева,посочва още БТА. 
 
Economic.bg 
 
√ Здравното министерство предлага задължително доплащане за здраве 
Едната идея е въвеждане на задължителна здравна осигуровка, а другата – задължително доплащане в болниците 
Задължителна застраховка за здраве и доплащане от пациентите за лечение в болница. Идеите са част от новия 
здравноосигурителен модел, който готви здравното министерство. БНТ разполага с вариантите, които не са окончателни, 
а те предвиждат новият модел да влезе в сила през 2020 г. 
Една от идеите е здравната вноска да остане 8%, но да зависи от дохода на пациента. Освен нея ще трябва да се плаща и 
задължителна здравна застраховка, която да се определя на база пол, възраст и регион. Прогнозата е, че тя ще е около 12 
лева на месец. Запазва се и възможността за доброволно здравно осигуряване. 
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Друго предложение е да се въведе "Критична линия" - сума за лечение, която ще се плаща от касата и пациента. Така ако 
сметката е 700 лева, касата ще плати 85% от нея, а останалите 15% ще трябва да доплати пациента. Той ще бъде освободен 
от такса за леглоден в болница. 
В случай, че разходите са над 700 лева ще се поемат от задължителната застраховка. Има идея съсловните организации в 
здравеопазването да не участват в договарянето на цените и услугите, които ще заплаща Касата. 
 
News.bg 
 
√ Министерството на енергетиката проверява ЕРП-та преди зимата 
За четвърта поредна година Министерството на енергетиката проверява готовността на трите електродружества и 
"Електроенергийния системен оператор" ЕАД за предстоящия есенно - зимен сезон. 
Експерти от енергийното ведомство ще инспектират на място обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "ЕСО" ЕАД, 
"Електроразпределение Север" АД и "Електроразпределение Юг" ЕАД. 
От министерството преглеждат основно техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти. 
Ще бъде установена степента им на готовност за възможните неблагоприятни климатични условия през есенно-зимния 
период на 2018-2019 г., както и предвидените дейности по осигуряване при аварийни ситуации и плановете за тяхното 
отстраняване. 
През месец септември ще бъдат проверени обекти в районите Варна, Добрич, Велико Търново, Шумен и Търговище. 
Проверки ще бъдат извършени и в обекти в района на Белово, Септември, Велинград, Ракитово, Батак, Девин, Доспат, 
Панагюрище и Пещера. 
През месец октомври ще бъдат проверени и обекти в районите Монтана, Берковица, Враца, Мездра, Видин и Лом. 
 
Дарик 
 
√ Правителството обсъжда увеличаването на заплатите в бюджетния сектор 
На редовното си заседание правителството ще обсъди възможността за увеличаване на заплатите в бюджетния сектор с 
10 процента от началото на следващата година. Министрите ще разгледат също решения за изработване и одобряване на 
мерки за ограничаване на катастрофите с ранени и загинали, както и за отпускане на средства за покриване на разходите 
за обучението на Марсело Илиев в Кеймбридж. 
Вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че бюджетните разчети позволяват увеличение на заплатите на работещите в 
бюджетния сектор, с 10 процента от 1 януари догодина. И добави, че това трябва да стане за всички, а не за отделни сфери: 
„Защото така на парче – 150 млн. лв. за полицаи, 100 млн. лв. за военни, за съдебна охрана, за учители, тук-там остават 
някои сектори, които все едно пък не са важни. Живот и здраве, това ще го говорим на Министерски съвет и ако разчетите 
ни го позволяват, от 1 януари ще го направим".  
Освен увеличението на възнагражденията, министрите ще обсъдят и гласуват Националната научна програма и 
преобразуването на факултета по педагогика към Софийския университет във факултет по науки за образованието и 
изкуствата. 
Ще бъдат отпуснати и средства за покриване на разходите за обучението на Марсело Илиев в училището по изкуства на 
Кеймбридж. Това е част от ангажимента на държавата да поеме разходите по настаняването на момчето за още две 
академични години в престижното училище. В замяна на това Марсело ще участва в различни инициативи на 
образователното министерство, с които се насърчават децата от ромски произход да ходят редовно на училище. 
 
√ Екатерина Захариева и дипломатическият корпус гостуват във Велинград 
Представители на дипломатическия корпус в България гостуват във Велинград по време на традиционното опознавателно 
пътуване на 12 и 13 септември. Тазгодишната инициатива е посветена на края на първото Българско председателство на 
Съвета на ЕС. Събитието се организира от Министерството на външните работи, Министерството на туризма, 
Министерството на младежта и спорта и „БДЖ – Пътнически превози“. 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и кметът на град Велинград д-р Костадин Коев ще 
бъдат домакини на чуждестранните дипломати. 
В рамките на посещението ще бъдат представени постигнатите от Българското председателство резултати и целите, които 
страната ни си поставя във външната политика, използвайки позитивната инерция от успешната работа през първото 
полугодие на 2018г. 
Програмата на събитието предвижда и посещение на килимарската фабрика в град Костандово и единственото хмелово 
поле във Велинград. Във втория ден от пътуването министърът на туризма Николина Ангелкова ще направи презентация 
за възможностите за СПА туризъм у нас. 
По-късно дипломатите ще посетят Юндола и спортния комплекс "Белмекен“ 
 
В. Стандарт 
 
√ Земеделското министерство: Реколтата от пшеница ще осигури хлебния баланс на страната 
Очакваното производство на пшеница през тази година е 5,4 млн. тона. Това показват данните на Министерството на 
земеделието, храните и горите, които бяха представени на Консултативния съвет по зърното. Опасенията, че хлебната 
пшеница не е достатъчна не се оправдаха, заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите 
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Костадин Костадинов. Данните на бранша са подобни – среден добив от около 460 кг от декар. Качеството е различно – в 
районите без дъждове при жътвата е високо, но в останалите има и покълване на пшеницата. 
С около 25% по-високи са изкупните цени на пшеницата тази година. Средно хлебната се търгува по 354 лв./т при 270 лв./т 
през 2017 г. При фуражната цената е средно 318 лв./т сега при 254 лв./т преди година. По данни на Софийска стокова борса 
тенденцията за поскъпване на зърното се е обърнала и през последните 2 седмици има поевтиняване на международните 
пазари. По предложение на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Консултативният съвет гласува да 
възложи на министър Румен Порожанов да проведе разговори за възможността за намаляване на ДДС за хляба и 
основните храни. Представените първи данни за пролетните култури – царевица и слънчоглед показват по-високи добиви. 
 
БНТ  
 
√ Вдигат екотаксите за стари автобуси и камиони, превозвачите готови да съдят МОСВ 
По-високи екотакси за стари автобуси и камиони предвижда нова подзаконова уредба на Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ). Стойностите са 938 лв за нов камион или автобус, и 2325 лв екотакса за превозни средства над 10 
години. Промяната предизвика недоволството на превозвачите, които не са съгласни с таксата и настояват за диалог с 
ведомството. 
В Сутрешния блок на БНТ експертът от министерството Антон Пейчев обясни, че основната цел е събирането и 
рециклирането на тези автомобили в системите, които предстои да се изградят. Самата такса е една крайна мярка. Тогава, 
когато задълженото лице не е изпълнило своя ангажимент индивидуално да изгради такава система, в която да събере и 
рециклира съответния брой автомобили или да членува в колективна такава система, едва тогава идва вариантът, когато 
се заплаща тази такса. 
Бизнесът и автобусните превозвачи обаче са категорично против новата екотакса. Магдалена Милтенова от Националното 
сдружение на автобусните превозвачи коментира, че те заплащат продуктовата такса още при закупуването, а не при 
самото рециклиране на превозните средства. 
Тук говорим не за събиране на средства при рециклиране, а при вкарване на превозно средство за експлоатация в страната. 
В момента абсолютно неправомерно от нас се събират средства, заяви Милтенова. 
Тя допълни, че ако превозвачите не постигнат съгласие с правителството, ще заведат дело в съда и ще искат отмяна на тази 
такса. 
В отговор представителят на министерството заяви, че таксата се заплаща при самото пускане на пазара на съответния 
продукт, който при някакъв следващ бъдещ период ще се превърне в отпадък, но експертите не могат да знаят кога точно 
ще се случи това. 
 
√ Орлин Георгиев: Проблемът на НИМХ вече е юридически, искаме си имотите от БАН  
От следващия вторник НИМХ спира работа, няма да се прави и прогноза за времето. Причината - липса на ръководство в 
Института. Има ли изход от тази ситуация и как ще бъдат засегнати гражданите, ако НИМХ спре работа - темата в Сутрешния 
блок на БНТ коментира синоптикът Орлин Георгиев. 
През последните месеци системно нямаше финансови средства, на няколко пъти те бяха осигурени от МОН, което помогна 
да не спираме работата си. Но в момента ситуацията е свързана с юридически казус - няма кой да разписва документите и 
ние не можем да извършваме нито плащания, нито експертизи, обясни синоптикът. 
Част от нашите имоти действително се водят към БАН, но те са направени с държавни средства. Освен това, те са дадени 
като активи и пасиви на структури на НИМХ преди да влезе в БАН, заяви синоптикът по темата за материалната база на 
Института. 
Орлин Георгиев, синоптик в НИМХ: Законът за БАН казва, че имоти може да се трансформират или чрез решение на Общото 
събрание, или чрез законодателни промени. Което значи, че законодателната власт трябва да се намеси. Ние не искаме 
нищо в повече, искаме тези имоти, на които си вършим работата. 
По думите на Георгиев, НИМХ е на последно място по заплати, а учените в структурата извършват специфична дейност, 
тъй като имат различно отношение на ниво научен и технически персонал, в сравнение с останалите звена към БАН. 
Проблем с нормалното изпълняване на работните си задължения имат и синоптиците от клона на НИМХ във Варна, заяви 
Вяра Рафайлова, ръководител сектор "Прогнози" в Института в морската столица.  
Какво пречи на учените да работят и как БАН вижда решение на проблемите - вижте във видеото и позицията на 
председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, която той заяви пред БНТ. 
 
БНР 
 
√ Прекратяват концесиите на седем плажа заради драстични нарушения 
Заради драстични нарушения концесиите на седем плажа ще бъдат прекратени, съобщи министърът на туризма Николина 
Ангелкова. В Бургас тя проведе работна среща с кметове на общини и отговорните институции. 
Сред основните нарушения са липсата на спасители и надвишаване на търговската площ, одобрена в схемите, посочи 
министърът на туризма Николина Ангелкова. От 1 октомври започват процедурите по прекратяването на шест договора, 
уточни тя: 
"Единият е "Елените - 1", "Бяла - централен", "Равда", "Градина" в Созопол, "Слънчев бряг - централен", "Шкорпиловци", 
"Обзор - юг"". 
"Има и още кандидати, но очакваме до края на септември да видим дали ще са отстранили нарушенията, които сме 
констатирали", допълни Ангелкова. Общо до момента са наложени глоби за над 450 хил. лв. 
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3,6% е ръстът на туристите за юни и юли спрямо миналата година, каза още министърът на туризма. Очакват се данните и 
за август, с което вероятно ще се достигне 5-процентовият ръст, прогнозиран в началото на сезона. 
 
√ Аркади Шарков: Демонополизация на Здравната каса е нужна, но не е панацея 
„Съмнявам се в рамките на този кабинет да се случи демонополизация на Здравната каса. Явно е нужна, но не е панацея. 
Трябва да се промени цялото естество на системата и чак тогава да се говори за демонополизация“. Това заяви в 
предаването „Преди всички“ здравният икономист от Експертния клуб за икономика и политика Аркади Шарков. Той 
коментира обсъждания нов здравен модел:  
„Проблемът в случая е в това, че повече пари се искат, но срещу какво, т.е. има ли реформи в системата, с които тези пари 
да бъдат аргументирани. Министерството на здравеопазването още не е предложило, но се говори, че ще предложи 
допълнително задължително здравно застраховане между 12 и 14 лв. Другото предложение, което изскача, е за пълна 
демонополизация. Третото, което се чува, е официализиране на доплащането. Четвъртото е да си остане същото статукво 
– това не е предложение, а е част от вариантите, които може да видим до края на годината. Според мен четвъртият вариант 
е най-реалистичният“.  
Икономистът вижда много проблеми около идеята за допълнително задължително здравно застраховане:  
„Поставя се една гранична цена от 700 лв. за медицинските услуги, като 85% ще се заплащат от Касата, а 15% ще доплащаме 
ние. Ако цената обаче надскочи тези 700 лв., 85% ще се плащат от Касата, а другото ще се доплаща от застрахователен 
фонд. А колко застрахователните фондове биха били почитатели на това да заплащат не малък процент от тази сума, която 
обикновено ще се окаже много по-голяма, отколкото могат да платят. /…/ Основният проблем е, че те задължително трябва 
да застраховат всеки на тази сума. Хората са с различни заболявания, а застраховките се правят на база риск. Ако 
застрахователят няма право да определи риска и съответно премиума, който ще плаща всеки, то как ще го задължиш да 
застрахова за 12 до 14 лв. на месец всеки, при положение, че може да възникне заболяване, чието лечение може да струва 
10, 15 или 20 хиляди? Тук се създава сериозен проблем за самите фондове, до каква степен те биха се съгласили на 
подобно нещо, дали биха били стабилни“.  
По думите му въпросът е какъв контрол осъществява Комисията за финансов надзор. Другата част от въпроса какво ще се 
прави с тези, които се осигуряват от държавата, добави Шарков.  
„След като държавата и сега не си покрива задълженията към тези 8%, които трябва да заплати към НЗОК за деца, 
пенсионери, военни, съдии, администрация, как може да очакваме да покрие и тези задължителни застраховки“.  
„Този модел всъщност не е за реформа в цялата здравна система, а е модел за реформа в болничната помощ. Цели се да 
се спестят пари на Касата за болнична помощ“, коментира още Аркади Шарков. 
 
√ От просветното министерство напомнят, че училищата нямат право да събират пари от родителите 
Просветният министър Красимир Вълчев изпрати писмо до всички училища, в което се припомня, че според Закона за 
училищното и предучилищното образование те нямат право да събират пари от родителите. В предаването „Преди всички“ 
Соня Кръстанова – ръководител на Дирекция „Финанси“ в просветното министерство, подчерта, че министерството всяка 
година напомня за това нещо:  
„Това писмо не е нещо ново за системата. В действителност имаме случаи, в които не се спазва, въпреки напомнянето от 
страна на министерството. Нямаме съмнение в правилното тълкуване на нормативната уредба от директорите на училища 
и детски градини, но системата е огромна и винаги може да има такива, които да имат отклонения. Ако родител реши да 
дари доброволно средства или материали на училище или детска градина, това не е в разрез с нормативната уредба, а 
напротив. Дарителството има доброволен характер и при такова трябва да бъдат спазени всички нормативни изисквания. 
В никакъв случай обаче не трябва да има принудителен характер това дарение“. 
Соня Кръстанова бе категорична, че ако училище е събирало пари принудително, директорът подлежи на санкция, 
включително дисциплинарна. Настоятелствата нямат право да събират пари от родителите, подчерта тя. 
Цвета Брестничка от Асоциация „Родители“ също изказа мнение: 
„Трябва да се прави ясно разграничение между това да се събират пари за неща, с които родителите са съгласни, че са 
необходими и се случват по тяхна инициатива или по предложение на училището, но с тяхно съгласие - ако това са неща в 
подкрепа на учебния процес и родителите са убедени, че това е полезно и необходимо. Друг е въпросът, когато училището 
пресира родителите за някакви разходи, с които те или не са наясно за мотива и ползата за децата – в такива случаи 
училището няма никакви основания да задължава родителите да правят такъв разход“. 
 
√ Законопроектът за предприятията на социалната и солидарна икономика влиза в социалната комисия 
В социалната комисия влиза законопроектът за предприятията на социалната и солидарна икономика. Младежите до 29 
години, хората над 55 години, хората с увреждания, родителите на деца с увреждания, бежанците, бездомните, хората с 
различни зависимости, бивши затворници, жертви на домашно насилие – всички те могат да получат нов старт в живота 
именно чрез солидарната икономика.  
В предаването „Преди всички“ Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause „Помощ за 
благотворителността в България“, обясни:  
„Този закон се опитва да намери по нов начин отговор на стария въпрос за социалното неравенство и включването на тези 
уязвими групи по достоен начин, така че те да престанат да бъдат обект на социално подпомагане и да започнат да бъдат 
активен фактор на собственото си развитие там, където това е възможно, като се използват икономически механизми. 
Това, че има такъв закон и беше помислено много върху тази дефиниция и дефинирана социалната и солидарна икономика 
и нейните предприятия е добро начало. При икономическите субекти преследването на социални цели преобладава пред 
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икономическите цели. Това са едни свободни предприятия, които се управляват прозрачно и са с участие на хора от 
уязвимите групи“.  
Баракова посочи, че имат и критики:  
„За нас не е достатъчно да се говори за заетост на тези уязвими хора. Има множество жизнеспособни социални 
предприятия в България и чужбина, които произвеждат социален ефект, без непременно да наемат хора“.  
Има и други неизяснени въпроси, каза тя и добави, че тепърва предстои много работа. 
  
√ Депутатите ще обсъдят предложението за задължителни колани в автобусите 
Всички автобуси, които се движат по маршрути над 30 км и по републиканската пътна мрежа, да бъдат задължени да имат 
предпазни колани и видеокамери за наблюдение. 
Предложението се очаква да бъде внесено за обсъждане на днешното заседание на Народното събрание. Промяната в 
Закона за пътищата вече беше одобрена на второ четене от парламентарната Комисия по регионална политика. 
Измененията регламентират още въвеждането на тол системата и електронните винетки от следващата година. 
 
19 минути 
 
√ Радев: Диалогът между България и Сърбия носи общи успехи в търговския обмен 
„Активният политически диалог между България и Сърбия носи общи успехи в търговския обмен и туризма и близост 
между нашите граждани. Нашите чести срещи и разговори са показателни за новия дух на отношенията между България и 
Сърбия и за това, че следваме неотлъчно своите общи цели – историческо помирение и съвместното ни бъдеще в 
Европейския съюз“. Това заяви президентът Румен Радев, който днес на „Дондуков“ 2 се срещна с председателя на 
парламента на Република Сърбия Мая Гойкович, съобщиха от прессекретариата на президента. 
Държавният глава даде висока оценка на интензивния диалог между България и Сърбия и изрази надежда той да бъде 
продължен и задълбочен на различни нива, за да напредва двустранното сътрудничество в областите от общ интерес. 
Президентът Радев приветства задълбочаващото се сътрудничество между парламентите на двете държави и активната 
размяна на посещения на високо и най-високо равнище през последните години, които укрепват приятелските отношения. 
„Признателен съм за поетия ангажимент от президента Вучич към Българското национално малцинство в Сърбия по време 
на срещата ни в Белград през юни т.г. както по отношение на образованието, така и за икономическото развитие на района, 
за увеличената финансова помощ за медиите, които излъчват съдържание на български език“, подчерта Румен Радев. 
Държавният глава добави, че изпълнението на тези ангажименти ще укрепи доверието на гражданите в способността на 
двете държави заедно да постигнат напредък по този въпрос. 
Обща беше позицията, че Дунавската стратегия на ЕС носи ползи за всички страни от региона и може да бъде много по-
ефективна чрез европейско финансиране на повече общи проекти за развитие по поречието на река Дунав. „Дунавската 
стратегия ще бъде приоритет в следващите председателства на Съвета на ЕС“, посочи държавният глава и добави, че 
ангажимент за това беше поет през май т.г. на тристранната среща на президентите на България, Австрия и Румъния в град 
Русе, която се състоя по покана на президента Румен Радев. „Дунавската стратегия не бива да се пренебрегва заради 
големия ѝ потенциал да донесе не само икономическа и социална конвергенция в ЕС, но и духовно и културно сближаване. 
Вярвам, че страните от Дунавския регион имат волята да се обединят, за да стане тя основен приоритет и да донесе видими 
резултати за гражданите“, категоричен беше държавният глава. 
„България и Сърбия са обединени от редица фактори – от историята, от близостта на културите и езиците си, но преди 
всичко – от своето общо бъдеще и стремежа да преодолеем предразсъдъците към своя регион. Благодарни сме за 
увереността и последователността, с която България се застъпва за разширяването на Европейския съюз и свършената 
работа по време на председателството ѝ на Съвета на ЕС“, посочи по време на срещата председателят на парламента на 
Република Сърбия Мая Гойкович. 
 
В. Монитор 
 
√ Премиерът Борисов откри новата IT гимназия в Бургас 
Министър Красимир Вълчев: Това е училище на бъдещето 
инистър-председателят Бойко Борисов откри новата и модернизирана Професионална гимназия по компютърно 
програмиране и иновации в Бургас. 
“Имате възможност да се обучавате в заведение, което трудно се вижда и на Запад”, подчерта премиерът и допълни, че в 
училищното настоятелство са големи фирми, които ще съдействат за създаване и продажба на IT продукти, изработени от 
учениците. После се обърна към кмета: „Знам, че догодина ще искате тук да има двойно повече ученици и да увеличим 
капацитета му, познавам ви, но това е бъдещето!“ 
“През следващите десетилетия трябва да бъдем създатели на дигитални устройства. От това зависи дали ще бъдем 
развиваща се страна. Тук ще има иновации и те ще тръгват от училище. Училището е впечатляващо със своята материална 
база и с профила си. Това е училище на бъдещето и прави Бургас град на бъдещето”, посочи министърът на образованието 
Красимир Вълчев, който също присъства на откриването на гимназията. 
След ремонта учебното заведение разполага с високотехнологичен кампус по западен образец – с отделни сгради и 
просторен двор, извън шума и трафика на големия град. Четирите сгради са напълно обновени и модернизирани - с 
поставени топлоизолация и хидроизолация на стените и покривите, нова дограма, енергоефективно осветление, нови 
отоплителни и електрически инсталации. Вътрешните помещения са ремонтирани, обзаведени и оборудвани с най-
модерна техника – компютри, 3D принтер, мултимедийни екрани и интерактивни дъски, система за видеоконферентни 
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връзки и роботизирани устройства. Четири паралелки с 108 ученици са приети от тази учебна година в IT-гимназията. Те 
ще се обучават в две специалности - "Програмно осигуряване" и "Приложно програмиране". В първата ще се изучават 
роботика, изкуствен интелект и компютърните езици - C#, Java и Python. Втората специалност е свързана със софтуерно 
инженерство и разработване на приложения и програми за различни компютърни устройства чрез C#, Java и Java Script. 
Учениците ще ползват най-съвременно дигитализирано учебно съдържание, разработено от Microsoft и Google, съчетано 
с безопасна виртуална среда за обучение на всеки ученик. Освен компютърни науки, в кампуса ще се изучава задълбочено 
и английски език. 
Гимназията по програмиране в Бургас е сред първите учебни заведения, които внедряват в обучителния процес на своите 
ученици собствен хуманоиден робот. Целта е хуманоидът да се обучава заедно с учениците на високотехнологичното 
училище и да развива своите функционалности благодарение на тях. 
„Откакто съм кмет няма друг случай да се вземе толкова бързо решение да се изгради ново училище. Точно преди 9 месеца 
бях при минтистър-председателя и му обясних каква е нашата концепция да се изгради едно ново училище на 
технологиите, на бъдещето. Вече сме тук, пред новия кампус на технологичното училище на България. Има записани деца 
от София, Варна, Шумен и други. Това е начало на новото технологично образование на Бургас и България. Ще се радвам 
да доживеем първият випуск да завърши. Вие сте първите, които ще преминат прага, благородно ви завиждам“, каза 
кметът Димитър Николов. 
Директорът на IT гимназията Димитрина Тодорова приветства гостите и обяви, че Бургас дава път на дигиталното 
поколение - на децата, които ще променят света. 
Премиерът инспектира лично и строежа на спортната зала „Арена Бургас”. Тя е от огромно значение за българския спорт, 
защото ще позволи България да домакинства още повече състезания от най-висок ранг. Планира се "Арена Бургас" да бъде 
използвана дори за лека атлетика, царицата на спортовете. Веднага след откриването й България ще може да кандидатства 
за домакинство на Европейски и Световни първенства по лека атлетика в зала. 
Спортното съоръжение е без аналог и е разделено функционално на четири подобекта: основна зала за лека атлетика, 
хандбал, баскетбол, бойни спортове, волейбол и др., в това число концерти, конференции и конгреси, малка зала с 
капацитет 1500 души, тренировъчна зала и открит етажен паркинг с над 800 места. "Като стане готова, всички ще искат да 
дойдат тук", заяви Борисов. 
 
√ Броят животните под селекционен контрол  
Агенцията по селекция и репродукция в животновъдството в срок до 15 октомври трябва да извърши проверка на 
наличните животни, които са под селекционен контрол. Инспекцията се извършва по нареждане на земеделския министър 
Румен Порожанов, стана ясно по време на заседание на консултативен съвет по животновъдство. 
Целта е по-справедливо разпределение на субсидиите за този вид животни, тъй като спрямо миналата година бройките 
селекционни животни отново са скочили. От своя страна представителите на животновъдните организации приветстваха 
тази идея и подкрепиха мнението на министър Порожанов, че няма как фермери, които не покриват критериите за 
селекционна дейност да получават подпомагане за такава. По време на срещата Порожанов възложи още на експерти на 
Селскостопанската академия и на зам.-министър Янко Иванов да разработят насоки за развитие на различните сектори в 
животновъдството. 
Обсъдени бяха и търсенето на възможностите за реализация на пазара на суровини и продукти от животински произход, 
облекчаването на изискванията в наредбата за малките кланични пунктове към фермите, наредбата за специфичните 
изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, както и възможностите 
за подпомагане на животновъдите за закупуване на мобилни мандри и кланици. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Парламентът ще гласува смените в правителството утре 
Парламентът ще гласува оставките на министрите Николай Нанков, Ивайло Московски и Валентин Радев утре. Това обяви 
председателят на Народното събрание Цвета Караянчева днес в отговор на питане на социалистите. 
Проект с предложение за смени в кабинета все още не е внесен в парламента от премиера Бойко Борисов. Тримата 
министри подадоха оставки по негово искане след тежката катастрофа край Своге, в която загинаха 17 души. 
За нови министри се очаква да бъдат предложени депутатът от ГЕРБ Петя Аврамова, която да оглави регионалното 
министерство, зам.-министърът на икономиката Александър Манолев, който да поеме транспорта, както и главният 
секретар на МВР Младен Маринов, който да оглави същото министерство. 
След заседание на коалиционния съвет на управляващите в понеделник бе обявено, че ГЕРБ ще гласува за промените, а 
партията на Валери Симеонов - против оставките. За смени в правителството е нужно обикновено мнозинство. Без 
народните представители от НФСБ управляващите формации имат под 120 гласа. 
Във вторник в коментар пред журналисти премиерът обяви, че изненади при гласуването може да има само ако той 
поиска. Има призиви от кметове Николай Нанков да остане регионален министър. 
 
√ Държавата и бизнесът са все по-близо до осветляване на собствениците на офшорни фирми 
Регистрираните в офшорни зони фирми и дружества ще трябва да декларират в България кои са действителните им 
собственици - физически лица, както и да посочват лица и данните за контакт на пребиваващите в страната представители. 
Фирмите ще трябва да посочват и юридическите лица и организации, които ги управляват пряко или непряко. 
Това се разбира от предложение за промяна на Наредбата за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър на 
юридическите лица със стопанска и нестопанска цел, качен на сайта на Министерството на правосъдието. 
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Промяната в наредбата е финален етап на процеса, започнат с промяна на редица закони, които целят ограничаването на 
данъчни измами и прането на пари. Така постепенно парламентът промени Закона за данъка върху добавената стойност, 
Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за кодекса на труда, а през март тази година влезе в сила нов Закон 
за мерките срещу изпирането на пари. 
Той вмени на бизнес посредниците, финансовите институции и предоставящите юридически услуги отговорност да 
проверяват клиентите си, да съхраняват документите, да оценяват възможност в изпълнени чрез тях сделки да се перат 
пари и да разриват съмнителни операции. С промяната в наредбата се определя и техническия ред за представянето на 
нужната информация пред Агенцията по вписванията, като се одобрява и формата на конкретните заявления за тази цел. 
Дружествата ще трябва да подават тази информация пред Агенцията по вписванията. Те ще трябва да изпращат заявление 
за действителния собственик, ако той вече не е вписан в Търговския регистър. Информацията, която ще се изисква, е 
гражданство, граждански номер или дата на раждане и адрес. 
Тя ще бъде видима и достъпна само за "Финансово разузнаване" на ДАНС, Българската народна банка, Комисията за 
финансов надзор, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, застрахователи със седалище в 
България, които са получили лиценз, лизинговите дружества, инвестиционните посредници, нотариусите и редица други 
посредници в бизнес, но само ако са техни клиенти. 
Причината е, че според Закона за мерките срещу изпирането на пари те са длъжни извършват проверки на дружествата и 
участниците в сделки, като част от мерките срещу прането на пари. 
 
√ Европарламентът решава дали да задейства процедура за лишаване на Унгария от право на глас в ЕС 
Европейският парламент ще гласува днес дали да задейства срещу Унгария процедура, която би лишила страната от 
правото й на глас в ЕС. 
Евродепутатите ще трябва да се произнесат по резолюция, изискваща от съвета (страните членки) да "констатира 
съществуването на ясен риск Унгария да извърши тежко нарушение на ценностите, на които се основава ЕС" в рамките на 
чл. 7 от договора на ЕС. 
Докладът на евродепутата Джудит Сарджентини изброява "безпокойствата" на европарламента, които се отнасят до 
"функционирането на конституционната и изборна система", "независимостта на съдебната власт", "корупцията и 
конфликтите на интереси" и до различни индивидуални свободи, както и правата на бежанците. 
Това е първият случай, при който европарламентът се възползва от правото си на инициатива по тази тема. Задействането 
на процедурата по чл. 7 се прави според обвързващи правила: освен с простото мнозинство от гласовете (376) резолюцията 
трябва да бъде подкрепена и от най-малко две трети от подадените гласове. 
Резултат, който е още по-труден за постигане, защото основната политическа група в Европейския парламент е 
Европейската народна партия (ЕНП с 218 евродепутати), в която влиза и партията на Виктор Орбан "Фидес" (с 12 
представители). ЕНП включва и формации като Християндемократическия съюз (ХДС) на Ангела Меркел, 
християнсоциалната партия на председателя на еврокомисията Жан-Клод Юнкер и френската партия "Републиканците". 
Процедурата по чл. 7 се използва изключително рядко: тя беше задействана за пръв път в края на декември 2017 г. срещу 
Полша по инициатива на Европейската комисия. 
Досега еврокомисията е задействала срещу Унгария няколко наказателни процедури, за да покаже недоволството си от 
неспазването на законодателството на ЕС за правото на убежище, от закона, който криминализира оказването на помощ 
на мигранти, от закона за финансиране на неправителствени организации и закона за висшето образование. 
С твърдата си линия срещу имиграцията, авторитарния стил и антиевропейските позиции Виктор Орбан е въплъщение на 
популистката вълна, която залива Европа. ЕНП е умерена дясна формация, на която често задават въпроси за 
двойнственото й отношение към ултраконсервативния лидер, отбелязва "Франс прес". 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Акциите и сценариите - говори Бойко Найденов бивш следовател номер 1 
- Колко ще доплащат българите за здравеопазване? Всичко за идеите на Министерството 
- Ще бъде ли лишена Унгария от право на глас в Европейския съвет? 
- Часове преди годишната реч на Жан-Клод Юнкер за състоянието на Съюза - на живо от Страсбург - журналистът 

Надежда Василева 
- Битката на синоптиците: ще спре ли прогнозата за времето? 
- Защо цяло лято българите са яли предимно замразена риба? - на живо от Варна 
- Годината е 1968 - в кадър свръхзвуковият Конкорд - и още неизлъчвани кадри от архива на БНТ. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще бъде ли въведена задължителна здравна застраховка и колко ще ни струва? 
- Как червените куфарчета създадоха новите милионери? 
- Готви ли се БСП за предсрочни избори? В студиото - Весела Лечева. 
- БАН отговаря на протестиращите синоптици. Има ли чистка в Института по метеорология? 
- Как военни спасиха възрастен мъж от горяща къща? - на живо 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Как телефонен измамник изплаши жертва с жесток сценарий и отмъкна 27 000 лева. Каква е новата схема, ще 

разберете в сряда от 6.20 ч. и още от акцентите в предаването: 
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- България е с най-мръсният въздух в Европа. Останаха ли само на хартия мерките на институциите? 
- От "Ювентус" до "Ботев" Враца - Валери Божинов ексклузивно пред NOVA за последния си трансфер в 

Северозапада. 
- Ще има ли България нов национален стадион за 100 милиона лева? Разговор с министъра на спорта Красен Кралев. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 12 септември  
София. 

- От 09.00 часа започва редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа започва седмичното заседание на Министерския съвет. 
- От 10.00 часа в залата на Дома на Европа на ул. „Г. С. Раковски“ № 124 ще бъде излъчена пряко от Страсбург 

традиционната реч за състоянието на Европейския съюз на председателя на Европейската комисия Жан-Клод 
Юнкер. В последваща дискусия с публиката в залата ще участват ръководителят на Представителството на 
Европейската комисия в България Огнян Златев и министърът за Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз (ЕС) 2018 Лиляна Павлова.  

- От 11.00 часа в сградата на ГД „Национална полиция“ ще се проведе брифинг. Темата е свързана със започването 
на новата учебна година и старта на кампанията на Европейския ден без загинали на пътя (19 септември). 

- От 11.00 часа в зала „Киото“ на хотел „Маринела“ ще се проведе официална пресконференция за седмото издание 
на Sofia Fashion Week AW-2018. 

- От 11.30 часа в Народното събрание на Република България ще бъде открита официално изложбата на 
Националния литературен музей „Сама в вечерний път вървя...“, посветена на 150-годишнината от рождението на 
Мара Белчева (1868 – 1937). 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция за учредяването на Конфедерация 
на автобусните превозвачи, като стъпка на доброволна консолидация на браншовите организации от сектора. 

- От 12.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще присъства на кампанията „Убий скоростта, спаси дете“, с 
която се извършва обновяване на пешеходни пътеки в града. Събитието ще се проведе пред пешеходната пътека 
на ул. „Съборна“ и ул. „Княз Ал. Батенберг“, която ще бъде обновена. 

- От 14.00 часа в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ (залa 207) на Българска академия на науките Общото събрание 
на БАН ще даде пресконференция на тема „Кризата НИМХ – БАН“. В пресконференцията ще вземат участие 
председателят на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева и други членове на Общото събрание на БАН. 

- В хотел „Метрополитън” ще се състои следващото работно заседание на „Национален земеделски форум – ОСП 
след 2020 г.“. Ротационен домакин на форума ще бъде Национална асоциация на зърнопроизводителите. След 
приключване на форума от 16.30 часа в зала „София” на хотела ще бъде организиран брифинг.  

- От 18.00 часа в галерия „Арте“ ще бъде открита юбилейната изложба „Елза Гоева на 90 години“. 
- От 18.30 часа в Дома на киното ще бъдат прожектирани филми в рамките на кампанията „Да живеем заедно“ по 

повод Световния ден за подкрепа на хората с болест на Алцхаймер и други деменции.  
*** 
Асеновград. 

- От 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Сани“ на бул. „България” 77 икономическият екип на 
Представителството на Европейската комисия в България ще представи ключовите документи и специфичните за 
страната препоръки в рамките на Европейския семестър 2018. 

*** 
Белица. 

- От 18.00 часа в туристическия информационен център към читалището в град Белица народните представители от 
„БСП за България“ Димитър Данчев, Николай Иванов, Николай Пенев, Валентина Найденова ще разговарят с 
жителите на населените места в общината.  

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в двора на Клиника педиатрия към МБАЛ „Света Анна“ във Варна ще бъде открито реновираното от 
фондация „Усмивката“ и „Интерком груп“ ООД детско лечебно заведение.  

- От 18.00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна, в рамките на на Седмицата на православната книга, ще бъдат 
представени издания на Ловчанската епархия. 

*** 
Велинград. 

- От 16.00 часа вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще вземе участие в 
обществена дискусия на тема „Равносметка на Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС – 
ролята на младите хора“, която ще се проведе в Туристическия информационен център на Велинград. В събитието 
ще вземе участие и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. 

 По-късно вицепремиерът Захариева ще бъде домакин на посланици и дипломати от акредитираните в 
 България посолства, които ще бъдат във Велинград на 12-ти и 13-ти септември в рамките на 
 традиционното опознавателно пътуване 
*** 
Велико Търново. 
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- От 11.15 часа Председателят на Народната скупщина на Сърбия Н. Пр. Мая Гойкович и придружаваща я делегация 
ще посетят храма светиня „Свети Четиридесет мъченици“, където е оформен пантеон на български царе и където 
се намира гробът на Свети Сава, считан за небесен покровител на Сърбия.  

- От 18.00 часа в Художествена галерия „Борис Денев“ ще бъде представена изложбата „Споделено изкуство“ на 
семейство творци Христо, Иваничка и Габриел Паневи. 

- От 20.30 часа на сцена Арт Лято“ до Художествена галерия „Борис Денев“ ще се проведе концерт на Saint Electrics. 
*** 
Видин. 

- От 10.00 часа в залата на Общински съвет - Видин ще се състои пресконференция по повод официална церемония 
„Първа копка“ по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“. 
Официалните в двете училища ще се проведат: от 13.00 часа в двора на СУ „Цар Симеон Велики“ и от 14.00 часа в 
ППМГ „Екзарх Антим I“. 

- От 11.00 часа, в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе публично обсъждане на отчета за касово 
изпълнение на бюджета на Община Видин за 2017 година. 

*** 
Враца. 

- Омбудсманът Мая Манолова организира приемни в десетте общини на област Враца. От 10.00 часа омбудсманът 
Мая Манолова ще открие приемната в Областна администрация Враца, а по-късно отново ще се срещне с 
ръководството и служителите на МБАЛ „Христо Ботев“, за да ги информира в детайли за разговора й с министъра 
на здравеопазването Кирил Ананиев миналия петък, 7 септември 2018 г. 

 От 14.00 часа общественият защитник ще открие приемната в Община Козлодуй, а в останалите общини  от 
 областта гражданите ще бъдат посрещнати от екипа на Манолова. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в процедура чрез 
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на общински жилища и на 
павилиони на пазарни площадки, находящи се в гр. Враца“.  

- От 19.00 часа на открита сцена парк „Дъбника”ще се състои концерт от поредицата „Турнетооо“. 
*** 
Гоце Делчев. 

- От 18.00 часа в малката зала на Дома на културата Общинският съвет на БСП - Гоце Делчев организира среща - 
разговор с народните представители от 44-то Народно събрание: проф. Георги Михайлов, Иван В. Иванов, Георги 
Гьоков и Богдан Боцев. Темата на срещата ще бъде програмата на БСП „Визия за България“ - представяне и 
дискусия.  

*** 
Гърмен. 

- От 18.00 часа в читалището в Гърмен народните представители от „БСП за България“ Стоян Мирчев, Весела Лечева, 
Йордан Младенов и Денчо Бояджиев ще разговарят с читалищни дейци от общината.  

*** 
Карлово. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на община Карлово ще се проведе пресконференция във връзка с приключила 
успешна проверка относно изпълнението на изискванията за пречистване на отпадни води и управление на 
отпадъците, както и готовността за новата учебна 2018/2019 година.  

*** 
Копривщица. 

- От 10.30 часа в Старото възрожденско училище „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде открита научна конференция, 
посветена на 190 години от рождението на Йоаким Груев. Надсловът на събитието е „Копривщица и копривщенци 
в новобългарското просветно движение“. 

*** 
Кърджали./Перперикон. 

- От 10.30 часа проф. Николай Овчаров ще обяви финала на археологическите разкопки на Перперикон за Сезон 
2018 и ще представи направените открития.  

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в рамките на Седмицата на пожарната безопасност ще се проведе парад на пожарната техника по 
улиците на град Кюстендил. Наличната техника ще премине по съгласуван маршрут от сградата на Районна служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението”, по улиците „Цар Освободител”, „Хаджи Димитър”, „Раковска”, 
Македония”, „Петър Ников”, „Гороцветна” и „Демокрация”. На площад „Велбъжд” ще бъдат демонстрирани 
занятия за гасене на пожари. 

- От 13.00 часа в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната комисия 
по безопасност на движението във връзка с началото на новата учебна година.  

*** 
Нова Загора. 

- От 17.30 часа Инициативен комитет „Нова Загора иска да диша“ организира протест срещу обгазяване от 
инсталация за биогаз на фирма „Енерджи 2“ ООД. Протестиращите ще се съберат пред инсталацията и ще затворят 
пътя към Свиленград и магистрала „Тракия“ до 19 часа.  
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*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Авиосдружение „Криле“ – 
Плевен във връзка с 16-ото издание на авиофестивала на малката и спортна авиация „КРИЛЕ ЗА ВСИЧКИ“ на 
летище Бохот край Плевен. 

*** 
Пловдив. 

- От 12.30 часа в Индустриална зона „Марица“ до град Пловдив ще бъде открит завод на френската група „Латекоер“ 
в България, член на Френско-българската търговска и индустриална камара.  

*** 
Разград. 

- От 20.00 часа пред джамия „Макбул Ибрахим Паша” ще започне концерт от турнето на „Фортисимо Фест”. 
*** 
Разлог. 

- От 18.00 часа народните представители от „БСП за България“ Таско Ерменков, Манол Генов, Кристиян Вигенин, 
Виолета Желева ще разяснят приоритетите на „Визия за България” пред жителите на Разлог в малката зала на 
читалище „Септември”. 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД – Русе. 

*** 
Сатовча. 

- От 18.00 часа народните представители от „БСП за България“ Дора Янкова, Румен Георгиев, Фирип Попов и Денчо 
Бояджиев ще разговарят с жители на общ. Сатовча. Срещата ще се проведе в кафе „Елеганс”.  

*** 
Стара Загора. 

- От 06.30 до 09.30 часа и от 16.30 до 19.30 часа ще се проведе мирен граждански протест на пътя за село Маца 
поради лошото му състояние. 

- От 10.00 часа кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще се срещне с осем старозагорски ученици, които спечелиха 
общо 9 медала от международни олимпиади по математика, проведени това лято в Сингапур (6 – 9 юли 2018), 
Сеул (13 – 17 юли 2018), Банкок – IJMO (27 – 31 юли 2018) и Хонг Конг (31 август- 3 септември 2018). Срещата ще се 
проведе в общинската зала 203. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на кмета на Община Опан Генчо 
Колев. 

- От 12.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Сдружение „Свят без граници“. 
- От 14.30 часа в Арт залата на НЧ „Св. Климент Охридски 1858“ ще бъде представена книга за Евтим Евтимов. 

*** 
Хаджидимово. 

- От 18.00 часа в залата на Общинската администрация в Хаджидимово народните представители от „БСП за 
България“ Петър Витанов, Пенчо Милков и Цветан Топчиев ще разговарят за приоритетите на Визията с 
животновъди, тютюнопроизводители и зеленчукопроизводители от общината. 

 
Manager.bg 
 
√ Великобритания отчете най-бързия си икономически растеж от близо година 
Великобритания отчете най-бързия си икономически растеж от близо година през тримесечния период до юли 
благодарение на значителните потребителски разходи, повишени заради Световното първенство по футбол и необичайно 
топлото време, сочат официални данни, цитирани от Ройтерс. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната за разглеждания тримесечен период се е увеличил с 0,6 процента спрямо 
предходния тримесечен период, уточни британската статистическа служба. За периода от три месеца до юни растежът бе 
0,4 процента. 
Това е най-бързият растеж от август 2017 година и би трябвало да успокои британската централна банка, която повиши 
основната си лихва миналия месец за втори път от десетилетие, прогнозирайки растеж за третото тримесечие от 0,4 
процента, а за цялата година 1,4 на сто. 
Икономическата активност във Великобритания се съживи след едно доста слабо начало на годината. Месечните данни са 
променливи, но това съживяване сочи, че Великобритания навлиза в ключовата фаза на преговорите по Брекзита в по-
добра форма, отколкото се очакваше преди шест месеца, каза икономистът Ян Стюард от Делойт (Deloitte). 
Растежът на британската икономика се забави след юни 2016 година, когато британците решиха на референдум, че 
страната трябва за излезе от ЕС. 
Някои бизнес проучвания сочат, че компаниите отлагат инвестиционните си планове, понеже продължават да бъдат 
неясни условията, при които Великобритания ще напусне ЕС на 29 март. 
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Спрямо година по-рано растежът през юли е бил 1,6 на сто, а спрямо юни е бил 0,3 процента. Очакванията бяха съответно 
за растеж от 1,4 на сто и 0,2 на сто. 
Повече от година скокът на инфлацията след поевтиняването на британската лира в резултат на референдума притиска 
потребителите, а заплатите не растат със същото темпо. 
Все пак през последните месеци проучвания сочат, че необичайно топлото лято е насърчило британците да харчат повече 
за напитки и посещения на кръчми и ресторанти. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Ципрас пред европарламента: Край на кризата и корупцията в Гърция! 
Гръцкият премиер не изневери на своя небрежен стил - освен без вратовръзка, той влезе в залата с 15-минутно 
закъснение 
По-малко от месец, след като Гърция излезе окончателно от спасителната програма, премиерът на южната ни съседка 
Алексис Ципрас изнесе реч за бъдещето на Европа в пленарната зала в Страсбург. 
Гръцкият премиер не изневери на своя небрежен стил - освен без вратовръзка, Ципрас влезе в залата с 15-минутно 
закъснение. 
Интересът от страна на евродепутати и журналисти не беше голяма, но това не попречи на гръцкият премиер да изнесе 
една емоционална реч. 
Ципрас обяви край на финансовата криза, както и край на корупцията и хаосът в страната. Освен това премиерът нарече 
страната си маяк за ЕС.  
Освен това той заяви пред евродепутатите, че ЕС може да бъде разрушен само и единствено от от десния популизъм и 
неолиберализма. В същото време нарече следващите евроизбори съдбоносни за Съюза. 
Речта на Ципрас беше посрещната добре от присъстващите, но все пак отприщи и доста критични коментари. 
 


