Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ АИКБ предлага законопроект за премахване на „двойните стандарти“ при храните
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага Законопроект за изменение и допълнение на Закон за
храните за премахване на т.нар. „двойни стандарти“. Целта на промените е да гарантират на българския потребител, че
храната, която консумира ще бъде със същото съдържание, състав и рецептура на храната в страната, в която тя е
произведена. Законопроектът е разработен съвместно със съюз „Произведено в България“ и Национален съюз на
земеделските кооперации в България. Това обяви на пресконференция днес председателят на АИКБ Васил Велев.
Сред предвидените промени са въвеждане на изискване за внос на храни със сертификат, с който да се удостоверява, че
те са със същото съдържание, състав и
рецептура, както тези в държавата, в
която са произведени. Сертификат ще се
изисква и когато храните от една и съща
марка се произвеждат едновременно на
територията на България и извън нея,
като за водеща ще се приема страната, в
която е направена първата регистрация.
Удостоверението, което задължително
трябва да бъде издавано от контролния
орган на съответната страна, ще се
изисква за всяка храна, внесена отделно
за търговски цели, независимо от
нейното количество.
„Сега
действащото
българско
законодателство не урежда проблема с
двойните стандарти при храните.
Промените, които предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който
официално се признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност
да консумират храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС“, заяви Васил Велев.
В новия закон е предвидено за регистрирането и проверката на сертификати да отговаря Българска агенция по безопасност
на храните (БАБХ). Това ще е и органът, който ще забранява продажбата на храна или ще разпорежда изтеглянето ѝ от
пазара, когато се установи, че за нея няма издаден сертификат.
По думите на един от авторите на законопроекта, председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в
България Явор Гечев, за да се гарантира превантивна дейност на закона глобите и санкциите за нарушителите трябва да
са сериозни. Затова в новия текст е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния
оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто.
Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при
дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България.
„От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем
да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази,
която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще
подкрепят инициативата“, добави председателя на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев.
Освен законопроекта за изменение на Закона за храните, АИКБ е изготвила предложения за промени в още четири закона.
Това са Закона за счетоводството в частта за задължителния одит, Закона за водите, Закона за професионалното обучение
и образование и Закона за висшето образование.
economic.bg
√ АИКБ подкрепя промените в Закона за храните
Те предвиждат регистър на сертификатите и санкции за нарушителите
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя предложените промени в законопроекта за изменение
и допълнение на Закона за храните, който според тях ще реши проблема с двойните стандарти при храните в ЕС. Автори
на законопроекта са съюз „Произведено в България” и Националния съюз на земеделските кооперации в България.
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Предложенията са Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да отговаря за регистрирането и проверката на
сертификати.
Друга мярка е да не се разрешава пускането на пазара на храна, произведена извън територията на България, без
сертификат издаден от официален контролен орган в държавата, където е произведена. Това също ще бъде регулирано от
БАБХ. Според авторите на закона това ще удостовери, че храната е със същото съдържание, състав и рецептура с тази,
която се търгува на нейна територия. Сертификат ще трябва са се изисква и когато храни от една и съща марка се
произвеждат едновременно в България и извън нея, като за водеща ще се приема страната, където е направена първата
регистрация на марката.
Предлага се, когато се установи, че храната няма издаден сертификат или не отговаря на посоченото в него, компетентните
органи да предприемат необходимите мерки за забрана за продажба или изтегляне от пазара.
По думите на един от авторите на законопроекта, председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в
България Явор Гечев, за да се гарантира превантивна дейност на закона глобите и санкциите за нарушителите трябва да са
сериозни. Затова в новия текст е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния
оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто.
Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при
дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България.
И в момента е забранено да има различни състави на една и съща търговска марка да има различни състави в целия ЕС и
има как това нещо да се санкционира, но ако е нелоялна търговска практика трябва с нея да се занимава Комисия за защита
на потребителите (КЗП).
„Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които
предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се
признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност да консумират
храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ.
Законопроектът вече е внесен от БСП, но според председателя на АИКБ Васил Велев има опасност той да се политизира и
да срещне отпор в парламента. По думите му се очаква и Обединени патриоти да го подкрепят.
Според авторите на законопроекта, текстовете му не засягат свободното движение на хора, капитали и стоки в ЕС. Те
обясниха, че не очакват проблема да се реши скоро на ниво Брюксел и трябва сами да предприемем необходимите мерки
за борба с двойния стандарт.
По думите им директивата, която в момента се обсъжда в блока относно двойния стандарт при храните ще се транспортира
в националното законодателство евентуално след 2-3 години, което ще забави решението на проблема.
Банкеръ Daily
√ Българският бизнес подкрепи закон срещу двойни стандарти при храните
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя инициативата на земеделските кооперации "Произведено в
България" за изменение и допълнение на Закона за храните, за спиране на порочните практики на така наречените
„двойни стандарти“ при храните. Промените са подготвени в съответствие доклада, приет от Европейския парламент, в
който официално се признава прилагането на двойни стандарти при храните от страна на големи производители и
търговци, когато предлагат една и съща марка в западните страни и в по-новите членове на ЕС.
„Разминаването в качеството се счита за нелоялна практика и производителите на подобни продукти ще понесат санкции
в размер на 4% от годишния си оборот“, припомниха от Асоциацията. Целта на предлаганите промени в Закона за храните
е да гарантират конкретно на българския потребител, че храната, която купува, ще бъде идентична на храната в страната,
в която тя е произведена, поясниха от АИКБ.
Вчера 30 народни представители от левицата внесоха в Народното събрание предложение в промените в Закона за
храните, според което храните, които се внасят в България, ще трябва да имат официален сертификат, че са еднакви с
продуктите, продавани в страната на произход.
Предвижда се също всеки сертификат да се вписва в публичен национален регистър, който да се води от Българската
агенция по безопасност на храните. В мотивите си вносителите обясняват, че въвеждането на сертификатите и на регистъра
ще помогне също за изпълнението на една от препоръките на Европейския парламент за бързо трансгранично
сътрудничество и обмен на данни за нелоялни търговски практики.
Производителите на храни на територията на България ще бъдат длъжни да произвеждат съгласно техническата
документация на храната, чиято марка е регистрирана първа. Когато марката е регистрирана първо в България, а след това
в други страни, сертификат няма да се изисква.
Канал 3
√ Край на двойния стандарт: Ако е "вафла за българи", да го пише на етикета
Забрана за еврохрана без сертификат за рецептура от страната, където е първата й регистрация
Край на двойния стандарт с промени в Закона за храните предлагат от Националния съюз на земеделските кооперации в
България, Асоциацията на индустриалния капитал и Съюз "Произведено в България".
Според подготвените промени ще се забранява търговия на храни, десертчета, популярни напитки от ЕС без сертификат от
контролния орган на съответната държава, в която е направена първата регистрация на рецептурата.
Същото се отнася и за такива марки, които съответната компания произвежда и на наша територия.
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Глобата за такива концерни, дистрибутори търговци е от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение се санкционира
от 40 000 до 50 000 лв. За нарушение, извършено от юридическо лице или търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 1 до 3 на сто от общия оборот на нарушителя от предишната финансова година. Тази санкция расте при повторно
нарушение и става от 5 до 10 на сто от общия оборот.
"На един и същи продукт от една и съща марка в 5 държави може да има 5 различни рецептури и мога да дам пример за
това", коментира председателят на съюза на земеделските кооперации Явор Гечев.
По думите му, ако тълкуваме закона, и в момента това разминаване в съдържанието у нас и в Европа е забранено, само че
няма механизъм за контрол. Нашата агенция по храните трябва сама да си купи продуктите, които да изследва и съответно
да изисква с писма от всяка от аналогичните агенции на 28-те страни-членки сертификата на продукт. Рецептурата в една
държава е приложима навсякъде, но няма система за проверка, изтъкна Гечев.
Затова вносителите апелират за създаването на единен регистър в ЕС, в който да са събрани рецептурите и сертификатите
на всички продукти и да се улесни проверката.
Според Гечев ЕС в момента готви директива по темата, но тя е препоръчителна и няма задължителен характер като
регламента, който е задължителен. Затова ние сами трябва да си променим вътрешното законодателство.
"Ако това е вафла, то това трябва да е вафла, ако е различна по съдържание, нека тогава да пише на етикета "вафла за
българи", каза и Васил Велев от АИКБ. Той е категоричен, че двойният стандарт представлява и нелоялна конкуренция.
На етикета да е посочено, че има палмово масло, вместо млечни мазнини, и марципан, вместо шоколад, настоява шефът
на работодателската организация.
Не може да се лъже и да се подвежда производителят, най-известната марка перилен препарат пере по един начин у нас,
в Гърция по друг, но рекламата е една и съща, рекламира се онова, което прави магията, че още не се е изкапал човек, а
то вече е изчистено. Потребителят е жестоко излъган, коментира Кънчо Стойчев от Съюз "Произведено в България".
"Какво правят те? Лъжат! Когато се лъже, обикновено се и краде", заключи Стойчев. "Как крадат? Продуктът не е това,
което купуваме. Кражба е!", обясни той, посочвайки, че дори въпросният десерт да върви у нас по-евтино, това пак е
измама и кражба от джоба на потребителя, защото той си дава парите за нещо съвсем друго.
Досега неофициално декларирана подкрепа има от БСП, чиито депутати дори са внесли проекта на бизнеса. Очаква се
подкрепа и евентуално от ОП. Очакваме всички политически сили да подкрепят закона, смятат инициаторите, които не
искат проблемът да бъде политизиран, защото засяга всички български потребители.
Novini.bg
√ Намаляват срока за издаване на визи на сезонни работници
В момента тече съгласувателна процедура относно промени в Наредба за условията и реда за издаване на визи и
определяне на визовия режим /НУРИВОВР/, като една от предвидените промени е именно намаляване на срока за
издаване на дългосрочни визи за сезонни работници от 35 работни на 15 календарни дни, а останалите промени също са
насочени към облекчаване на административните процедури. Това каза министърът на външните работи Екатерина
Захариева по време на дискусия на тема "Равносметка на Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС
- социална и икономическа сигурност".
Екатерина Захариева допълни, че се очаква обнародване на споразумението с Молдова, за да влезе в сила. На финалната
права е и споразумението с Армения. На украинската страна е изпратен проект на споразумение, но все още се очаква
отговор и реално започване на преговори. В ход на подготовка е посещение на българския министър на труда и социалната
политика във Виетнам, където една от темите за двустранни разговори ще бъде именно вносът на работна ръка. Захариева
обърна специално внимание и върху необходимостта от възстановяване на българските позиции на пазари в други части
на света, вкл. Африка, Близкия Изток и Азия.
Външният министър изрази съгласие с констатацията от страна на участници във форума, че административните процедури
по наемане на работници от трети страни са бавни. Вицепремиерът се ангажира с организирането на работна среща,
посветена именно на тези проблеми и търсене на конкретни решения.
Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че работодателските организации поставят на общественото внимание три
нови национални цели - присъединяването на България към Шенген, към ERM II и към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие /ОИСР/. Той изтъкна, че АОБР от началото на 2018 г. е член на бизнес комитета на ОИСР - BIAC.
Велев акцентира върху необходимостта от постигането на двустранни споразумения с максимален кръг държави извън ЕС
за внос на работна ръка у нас, поради засилващия се недостиг на човешки ресурси за българските предприятия.
Според изпълнителния председател на БСК и ротационен председател за 2018 г. на Асоциацията на организациите на
българските работодатели /АОБР/ Радосвет Радев европредседателството е научило българската администрация да
работи на по-висока скорост и по-динамично. Той изрази очакване, че тази динамика и оперативност ще се запази.
Investor.bg
√ Срокът за издаване на дългосрочни визи за сезонни работници ще бъде намален
Важно е да капитализираме постигнатото от българското европредседателство, каза външният министър
Екатерина Захариева
В момента тече съгласувателна процедура относно промени в Наредба за условията и реда за издаване на визи и
определяне на визовия режим, като една от предвидените промени е именно намаляване на срока за издаване на
дългосрочни визи за сезонни работници от 35 работни на 15 календарни дни, а останалите промени също са насочени към
облекчаване на административните процедури. Това обяви министърът на външните работи Екатерина Захариева по
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време на днешната дискусия на тема "Равносметка на Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС социална и икономическа сигурност".
Според Екатерина Захариева се очаква обнародване на споразумението с Молдова, за да влезе в сила. На финалната права
е и споразумението с Армения. На украинската страна е изпратен проект на споразумение, но все още се очаква отговор и
реално започване на преговори. В ход на подготовка е посещение на българския министър на труда и социалната политика
във Виетнам, където една от темите за двустранни разговори ще бъде именно вносът на работна ръка.
Външният министър обърна внимание още и върху необходимостта от възстановяване на българските позиции на пазари
в други части на света, вкл. Африка, Близкия Изток и Азия, съобщават от БСК. По думите ѝ е факт, че административните
процедури по наемане на работници от трети страни са бавни, като затова предстои да бъде организирана работна среща,
посветена именно на тези проблеми и търсене на конкретни решения.
В изказването си пред участниците във форума председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че работодателските
организации поставят на общественото внимание три нови национални цели – присъединяването на България към
Шенген, към ERM II и към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В тази връзка, той сподели,
че АОБР вече е с една крачка напред, тъй като от началото на 2018 г. асоциацията е член на бизнес комитета на ОИСР –
BIAC.
„Приоритетите на българската външна политика трябва да произтичат от икономическите интереси“, категоричен бе Васил
Велев. В този контекст, той акцентира върху необходимостта от постигането на двустранни споразумения с максимален
кръг държави извън ЕС за внос на работна ръка у нас, поради засилващия се недостиг на човешки ресурси за българските
предприятия. В отговор, министър Захариева предостави информация за постигнатото до момента по отношение на
членството на България в ОИСР, Шенген и ERM II, като изрично подчерта активната роля на работодателските организации
в този процес, както и тяхната категорична и ясна подкрепа.
Информационна агенция „Блиц“
√ Екатерина Захариева с важен коментар за бизнеса в България
В мое лице българският бизнес има пълно разбиране. Със сигурност има какво да се подобрява в работата на
администрацията и съм убедена, че обратната връзка с вас е много важна, за да видим къде грешим и какво трябва да
подобрим. Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага родния бизнес. Това заяви вицепремиерът
и външен министър Екатерина Захариева на дискусия на тема - „Равносметка на Председателството на България и как
виждаме бъдещето на ЕС - социална и икономическа сигурност“, организирана съвместно с Асоциацията на организациите
на българските работодатели (АОБР), съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.
Първият ни дипломат подчерта, че най-големият положителен ефект от Председателството е, че е България е успяла да
покаже едно изключително високо ниво на амбиция и възможности, каквито не е демонстрирала за 11-те години членство
в ЕС. „Трябва да използваме по най-добрия начин тази амбиция, натрупания капацитет през последните шест месеца в
администрацията, бизнеса, социалните партньори и имиджа, който изградихме, за да продължим положителния тренд за
България“, отбеляза още Екатерина Захариева.
Представителите на българските работодатели бяха единни в положителната си оценка за приключилото
Председателство, особено за постиганото по отношение на Западните Балкани, с което България е рестартирала един
процес, започнал преди много години. Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България (КРИБ) Евгений Иванов подчерта ключовото значение на Софийската среща на върха и Декларацията от форума,
като изтъкна, че с общи усилия „Процесът от София“ трябва да се превърне в понятие. Външният министър подчерта, че
безспорно Председателството ще бъде запомнено с това, че е успяло да постави темата за европейската перспектива на
страните от Западните Балкани изключително високо в дневния ред на ЕС.
По думите на Захариева България стои много добре в съседния ни регион и е важно администрацията да работи заедно с
бизнеса, за да бъде оползотворен съществуващият потенциал в областта на инвестициите и привличането на човешки
ресурс от страните от Западните Балкани. Вицепремиерът постави специален акцент и върху необходимостта от
рестартиране на отношенията в икономическата сфера и възстановяване на позициите на българския бизнес в регионите
на Африка, Близкия изток и Азия. Като добра стъпка в тази посока тя посочи организирането на съвместни бизнес форуми
както на ниво ЕС и страни от тези региони, така и двустранни формати. „С моя колега от Мароко, с когото се срещнах
миналата седмица, се разбрахме, че при предстоящата визита на българския премиер в делегацията ще бъдат включени
и представители на българския бизнес“, сподели Екатерина Захариева.
Пред бизнеса външният ни министър представи постигнатото до момента по отношение на членството на страната ни в
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Шенген и ERMII. „Интересът на България е да бъде в
най-интегрираното ядро на ЕС“, каза Захариева и благодари на работодателските организации за подкрепата и активната
им роля в този процес.
„Бизнесът беше един от тези, които ни насочиха към членството в ОИСР и определихте това като приоритет“, заяви първият
ни дипломат и отбеляза, че през последната година се работи изключително активно за получаване на покана за започване
на преговори за присъединяване към Организацията. Изграден е ефективен координационен механизъм за работа с ОИСР,
одобрен е план за действие за 2018 г. и е определен съответният бюджет за това, обясни външният министър. В
изказването си председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подчерта, че
приоритетите на българската външна политика трябва да произтичат от дългосрочния национален икономически интерес.
Във връзка с проблема за недостига на човешки ресурс за някои области на българския бизнес той постави пред
вицепремиера Захариева и въпроса за двустранните спогодби за регулиране на трудовата миграция.
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Първият ни дипломат информира, че се работи активно по тази тема. Предстои обнародване на двустранното
споразумение с Молдова, за да влезе то в сила. Очаква се скоро да бъде финализирано и споразумението с Армения. От
българска страна на Украйна е изпратен проект на споразумение, по което се очаква отговор. Пред участниците министър
Захариева подчерта, че се работи и за улесняване на административните процедури, свързани с издаването на
дългосрочни визи за работа на сезонни работници от други страни. Към момента е в ход съгласувателна процедура относно
промени в съответната наредба, които са свързани с намаляването на сроковете за издаване на виза от 35 работни на 15
календарни дни.
Vevesti.bg
√ Екатерина Захариева: Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага бизнеса
„В мое лице българският бизнес има пълно разбиране. Със сигурност има какво да се подобрява в работата на
администрацията и съм убедена, че обратната връзка с вас е много важна, за да видим къде грешим и какво трябва да
подобрим. Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага родния бизнес“.
Това заяви вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева на дискусия на тема -„Равносметка на
Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС – социална и икономическа сигурност“, организирана
съвместно с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).
Във форума се включиха над 40 представители на браншови организации и фирми от различни сектори.
„Сега, след края на Българското председателство трябва да използваме направените изводи и анализи, както и натрупания
опит, за да получим ясна перспектива какво още да направим и да допринесем за бъдещето на България във всички
сфери“, заяви Захариева пред аудиторията. Първият ни дипломат подчерта, че най-големият положителен ефект от
Председателството е, че е България е успяла да покаже едно изключително високо ниво на амбиция и възможности,
каквито не е демонстрирала за 11-те години членство в ЕС. „Трябва да използваме по най-добрия начин тази амбиция,
натрупания капацитет през последните шест месеца в администрацията, бизнеса, социалните партньори и имиджа, който
изградихме, за да продължим положителния тренд за България“, отбеляза още Екатерина Захариева.
Представителите на българските работодатели бяха единни в положителната си оценка за приключилото
Председателство, особено за постиганото по отношение на Западните Балкани, с което България е рестартирала един
процес, започнал преди много години. Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България (КРИБ) Евгений Иванов подчерта ключовото значение на Софийската среща на върха и Декларацията от форума,
като изтъкна, че с общи усилия „Процесът от София“ трябва да се превърне в понятие.
Външният министър подчерта, че безспорно Председателството ще бъде запомнено с това, че е успяло да постави темата
за европейската перспектива на страните от Западните Балкани изключително високо в дневния ред на ЕС. По думите на
Захариева България стои много добре в съседния ни регион и е важно администрацията да работи заедно с бизнеса, за да
бъде оползотворен съществуващият потенциал в областта на инвестициите и привличането на човешки ресурс от страните
от Западните Балкани.
Вицепремиерът постави специален акцент и върху необходимостта от рестартиране на отношенията в икономическата
сфера и възстановяване на позициите на българския бизнес в регионите на Африка, Близкия изток и Азия. Като добра
стъпка в тази посока тя посочи организирането на съвместни бизнес форуми както на ниво ЕС и страни от тези региони,
така и двустранни формати. „С моя колега от Мароко, с когото се срещнах миналата седмица, се разбрахме, че при
предстоящата визита на българския премиер в делегацията ще бъдат включени и представители на българския бизнес“,
сподели Екатерина Захариева. Пред бизнеса външният ни министър представи постигнатото до момента по отношение на
членството на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Шенген и ERMII.
„Интересът на България е да бъде в най-интегрираното ядро на ЕС“, каза Захариева и благодари на работодателските
организации за подкрепата и активната им роля в този процес. „Бизнесът беше един от тези, които ни насочиха към
членството в ОИСР и определихте това като приоритет“, заяви първият ни дипломат и отбеляза, че през последната година
се работи изключително активно за получаване на покана за започване на преговори за присъединяване към
Организацията. Изграден е ефективен координационен механизъм за работа с ОИСР, одобрен е план за действие за 2018
г. и е определен съответният бюджет за това, обясни външният министър.
В изказването си председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подчерта, че
приоритетите на българската външна политика трябва да произтичат от дългосрочния национален икономически интерес.
Във връзка с проблема за недостига на човешки ресурс за някои области на българския бизнес той постави пред
вицепремиера Захариева и въпроса за двустранните спогодби за регулиране на трудовата миграция.
Първият ни дипломат информира, че се работи активно по тази тема. Предстои обнародване на двустранното
споразумение с Молдова, за да влезе то в сила. Очаква се скоро да бъде финализирано и споразумението с Армения. От
българска страна на Украйна е изпратен проект на споразумение, по което се очаква отговор.
Пред участниците министър Захариева подчерта, че се работи и за улесняване на административните процедури, свързани
с издаването на дългосрочни визи за работа на сезонни работници от други страни. Към момента е в ход съгласувателна
процедура относно промени в съответната наредба, които са свързани с намаляването на сроковете за издаване на виза
от 35 работни на 15 календарни дни.
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“Марица“
√ Екатерина Захариева с важен коментар за бизнеса в България
В мое лице българският бизнес има пълно разбиране. Със сигурност има какво да се подобрява в работата на
администрацията и съм убедена, че обратната връзка с вас е много важна, за да видим къде грешим и какво трябва да
подобрим. Сред основните задачи на българската дипломация е да подпомага родния бизнес. Това заяви вицепремиерът
и външен министър Екатерина Захариева на дискусия на тема - „Равносметка на Председателството на България и как
виждаме бъдещето на ЕС - социална и икономическа сигурност“, организирана съвместно с Асоциацията на организациите
на българските работодатели (АОБР), съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.
Във форума се включиха над 40 представители на браншови организации и фирми от различни сектори. Изпълнителният
председател на Българската стопанска камера (БСК) и ротационен председател на АОБР Радосвет Радев, който откри
дискусията, благодари на министър Захариева за участието й в този дебат. „Сега, след края на Българското председателство
трябва да използваме направените изводи и анализи, както и натрупания опит, за да получим ясна перспектива какво още
да направим и да допринесем за бъдещето на България във всички сфери“, заяви Захариева пред аудиторията.
Първият ни дипломат подчерта, че най-големият положителен ефект от Председателството е, че е България е успяла да
покаже едно изключително високо ниво на амбиция и възможности, каквито не е демонстрирала за 11-те години членство
в ЕС. „Трябва да използваме по най-добрия начин тази амбиция, натрупания капацитет през последните шест месеца в
администрацията, бизнеса, социалните партньори и имиджа, който изградихме, за да продължим положителния тренд за
България“, отбеляза още Екатерина Захариева.
Представителите на българските работодатели бяха единни в положителната си оценка за приключилото
Председателство, особено за постиганото по отношение на Западните Балкани, с което България е рестартирала един
процес, започнал преди много години. Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България (КРИБ) Евгений Иванов подчерта ключовото значение на Софийската среща на върха и Декларацията от форума,
като изтъкна, че с общи усилия „Процесът от София“ трябва да се превърне в понятие. Външният министър подчерта, че
безспорно Председателството ще бъде запомнено с това, че е успяло да постави темата за европейската перспектива на
страните от Западните Балкани изключително високо в дневния ред на ЕС.
По думите на Захариева България стои много добре в съседния ни регион и е важно администрацията да работи заедно с
бизнеса, за да бъде оползотворен съществуващият потенциал в областта на инвестициите и привличането на човешки
ресурс от страните от Западните Балкани. Вицепремиерът постави специален акцент и върху необходимостта от
рестартиране на отношенията в икономическата сфера и възстановяване на позициите на българския бизнес в регионите
на Африка, Близкия изток и Азия. Като добра стъпка в тази посока тя посочи организирането на съвместни бизнес форуми
както на ниво ЕС и страни от тези региони, така и двустранни формати. „С моя колега от Мароко, с когото се срещнах
миналата седмица, се разбрахме, че при предстоящата визита на българския премиер в делегацията ще бъдат включени
и представители на българския бизнес“, сподели Екатерина Захариева.
Пред бизнеса външният ни министър представи постигнатото до момента по отношение на членството на страната ни в
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Шенген и ERMII. „Интересът на България е да бъде в
най-интегрираното ядро на ЕС“, каза Захариева и благодари на работодателските организации за подкрепата и активната
им роля в този процес.
„Бизнесът беше един от тези, които ни насочиха към членството в ОИСР и определихте това като приоритет“, заяви първият
ни дипломат и отбеляза, че през последната година се работи изключително активно за получаване на покана за започване
на преговори за присъединяване към Организацията. Изграден е ефективен координационен механизъм за работа с ОИСР,
одобрен е план за действие за 2018 г. и е определен съответният бюджет за това, обясни външният министър. В
изказването си председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подчерта, че
приоритетите на българската външна политика трябва да произтичат от дългосрочния национален икономически интерес.
Във връзка с проблема за недостига на човешки ресурс за някои области на българския бизнес той постави пред
вицепремиера Захариева и въпроса за двустранните спогодби за регулиране на трудовата миграция.
Първият ни дипломат информира, че се работи активно по тази тема. Предстои обнародване на двустранното
споразумение с Молдова, за да влезе то в сила. Очаква се скоро да бъде финализирано и споразумението с Армения. От
българска страна на Украйна е изпратен проект на споразумение, по което се очаква отговор. Пред участниците министър
Захариева подчерта, че се работи и за улесняване на административните процедури, свързани с издаването на
дългосрочни визи за работа на сезонни работници от други страни. Към момента е в ход съгласувателна процедура относно
промени в съответната наредба, които са свързани с намаляването на сроковете за издаване на виза от 35 работни на 15
календарни дни.
“Дневник“
√ Промени в Закона за счетоводството затрудняват малките фирми, предупреждават работодатели
В открито писмо до финансовия министър Владислав Горанов Асоциацията на организациите на българските работодатели
изразява недоволството си от това, че в подготвените промени в Закона за счетоводството се предвижда разширяване на
обхвата на предприятията, чиито годишни отчети подлежат на задължителен одит.
Организацията посочва, че очевидно не е взето предвид нейното предложение, подкрепено и от Националния
икономически съвет, да се намали административната тежест на над 6 хил. малки предприятия, като от тях не се изисква
такъв одит.
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Според асоциацията поправките, които въвеждат това задължение и върху по-малки фирми, са плод на лобистки натиск и
освен това критериите за това кои фирми да имат това задължение са в резултат не на обективни критерии, а са базирани
единствено на правната форма на юридическото лице.
Асоциацията допълва, че в общия случай при малките фирми едни и същи лица са управители и собственици на капитала
и едва ли някой има полза от външно одитиране на отчетите им. Освен това често поради ограничените финанси на тези
компании за одит се избирала най-ниската ценова оферта, което означавало и че е по-нискокачествена.
В писмото се посочва, че предвидените в националния закон прагове са чувствително занижени спрямо дефиницията за
малки предприятия и заложените в съответната директива на ЕС стойностни критерии.
На 30 август на сайта на Министерството на финансите е публикувано за обществено обсъждане предложение за
изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с което в преходните и заключителни
разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона
за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и
Закона за счетоводството.

Важни обществено-икономически и политически теми
БТВ
√ Президентът даде промените в АПК на Конституционния съд
Преди това Румен Радев наложи вето на измененията, но то беше преодоляно от депутатите
Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни и за
несъответстващи на международни договори отделни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Преди да сезира КС, Радев наложи вето на спорните промени, с които се ограничава правото на гражданите и
неправителствените организации да оспорват актове на изпълнителната власт. Ветото обаче беше преодоляно от
депутатите.
Ето и мотивите на президента:
„Публичността на съдебните заседания е толкова съществен принцип на правораздаването, че е прогласен в чл. 121, ал. 3
от Конституцията. Правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено във Всеобщата
декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански и политически права, в Конвенцията за защита
правата на човека и основните свободи. С предложените промени този основен принцип за публичност и прозрачност се
превръща в изключение. Поради това § 55 ЗИД АПК, който въвежда принципа на закрити заседания по дела, подсъдни на
тричленни състави на Върховния административен съд като втора инстанция, не съответства на Конституцията и на
посочените международни договори.
Държавният глава оспорва въведените правила за родовата и местната подсъдност по административни дела. Тези
правила създават препятствия пред правораздаването за гражданите и организациите и не осигуряват по-лесен, по-бърз
и по-евтин достъп до правосъдие. Поради това те не съответстват на принципа на правовата държава и на правото на
защита.
В искането се подчертава, че видът и размерът на съдебните такси са част от гаранциите за достъп до правосъдие и за
пълноценно реализиране на правото на защита. Размерите на таксите по § 57, 61 и 67 ЗИД АПК не са съобразени с чл. 60,
ал.1 от Конституцията, тъй като не съответстват на социално-икономическите условия, на равнището на доходите и на
инфлационните процеси в страната. При съпоставка на размера на простите такси до и след приемането на ЗИД АПК се
установява, че увеличението им е 14 пъти за физически и юридически лица и 74 пъти за юридическите лица с нестопанска
цел. Те ще затруднят обжалването на административните актове от гражданите и юридическите лица, а оттам и
конституционно прогласеното право на защита.
Въвеждането с § 57 ЗИД АПК на пропорционални такси върху „определяем материален интерес“ в касационното
производство по административни дела не държи сметка за спецификата на тези дела. В административното правосъдие
на преден план е пряката защита на нарушената законност при осъществяване на държавното управление, а не
материалният интерес. Законността не е услуга, която една правова държава предоставя на гражданите, а необходимо
условие за нейното съществуване.
Правото на оспорване на административен акт, както и правото на касационно оспорване на първоинстанционно съдебно
решение, са средства за защита на гражданите и юридическите лица срещу порочен държавен юридически акт.
Премахването на касационната инстанция в съдебните производства по административни дела отслабва тази защита,
което е недопустимо, когато става въпрос за конституционно прогласени права. По тези съображения в искането се
оспорва премахването на касационната инстанция в Закона за достъп до обществена информация, Закона за социалното
подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Кодекса за социално осигуряване, Закона за правната помощ, Закона
за опазване на земеделските земи и в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс”.
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Novini.bg
√ Продължава визитата на Румен Радев в Букурещ
Продължава участието на президентa Румен Радев в срещата на върха на инициативата „Три морета“, която се провежда
в столицата на Румъния, Букурещ.
Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В инициативата, която има за цел да насърчи транспортната,
енергийна и дигитална свързаност на държавите от Източна Европа, участват президентите на България, Хърватия, Унгария,
Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. В работата на форума ще вземат участие и председателят на Европейската
комисия Жан-Клод Юнкер, министърът на енергетиката на САЩ Рик Пери, министърът на външните работи на Германия
Хайко Маас и висши представители на Европейска банка за възстановяване и развитие и Световната банка. В рамките на
срещата на върха в Букурещ ще се състои бизнес форум, на който ще бъдат разгледани възможностите за реализация на
съвместни проекти в областта на регионалната свързаност.
√ Бивш зам.-министър на външните работи: Догодина ЕП ще бъде много по-различен и труден за постигане на консенсус
Това е последният опит на този Европарламент да наложи либералните ценности. Тези евродепутати бяха избрани преди
4 години в една много по-различна обстановка. Тогава нямаше мигрантска криза, нямаше Брекзит, нямаше Доналд Тръмп.
Догодина Европарламентът ще бъде много по-различен и труден за постигане на диалог, консенсус и взимане на решения.
Виждате какво се случва в Италия, АзГ е първа политическа сила в Източна Германия, виждате Полша, виждате протестите
в Румъния.
Това каза в сутрешния блок на БТВ Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните работи, който коментира темата
за спора между Унгария и Европарламента. "Източноевропейските държави все още се учат на демокрация. Това гласуване
на ЕП за Унгария ще изостри конфронтацията и няма да доведе до реални мерки и резултати. Днес Виктор Орбан ще се
срещне с Владимир Путин. Това гласуване на евродепутатите ще му даде възможност да набляга все повече на връзките с
държави, които според ЕС не спазват европейските ценности", разкри още той.
Vevesti.bg
√ Намаляват срока за издаване на дългосрочни визи за сезонни работници
В момента тече съгласувателна процедура относно промени в Наредба за условията и реда за издаване на визи и
определяне на визовия режим (НУРИВОВР), като една от предвидените промени е именно намаляване на срока за
издаване на дългосрочни визи за сезонни работници от 35 работни на 15 календарни дни, а останалите промени също са
насочени към облекчаване на административните процедури.
Това каза министърката на външните работи Екатерина Захариева по време на дискусия на тема „Равносметка на
Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС – социална и икономическа сигурност“.
Захариева допълни, че се очаква обнародване на споразумението с Молдова, за да влезе в сила. На финалната права е и
споразумението с Армения.
На украинската страна е изпратен проект на споразумение, но все още се очаква отговор и реално започване на преговори.
В ход на подготовка е посещение на българския министър на труда и социалната политика във Виетнам, където една от
темите за двустранни разговори ще бъде именно вносът на работна ръка. Захариева обърна специално внимание и върху
необходимостта от възстановяване на българските позиции на пазари в други части на света, вкл. Африка, Близкия Изток
и Азия.
Външната министърка изрази съгласие с констатацията от страна на участници във форума, че административните
процедури по наемане на работници от трети страни са бавни.
Тя се ангажира с организирането на работна среща, посветена именно на тези проблеми и търсене на конкретни решения.
√ Бойко Борисов: Имаме едни от най-добрите условия в Европа за правене на бизнес
Може само да ни радва, че САЩ вече са шести по инвестиции в България, коментира премиерът
Имаме едни от най-добрите условия в Европа за правене на бизнес. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на
среща с членове на Американската търговска камара.
По думите му може само да ни радва, че САЩ вече са шести по инвестиции в България, което се дължи на добрия бизнес
климат в България.
Финансовата стабилност е нещо, което се оценява след време, изтъкна премиерът и напомни, че преди няколко месеца е
намален външният ни дълг и той е 24 на сто на БВП, за разлика от този на САЩ. Борисов изтъкна още и трайната тенденция
на ръст на БВП и диверсификацията на инвестициите, като спрямо предишните 15 – 20 години вложенията вече са в
производство, а не в ЕРП-та, услуги, банкова система, телекомуникации – сектори, в които след това парите излизат от
България и отиват към компаниите – майки.
Радвам се, когато се откриват производства и заводи, допълни премиерът. Той заяви, че България държи на
стратегическото партньорство със САЩ във военната сфера. Силната част в НАТО са САЩ и неслучайно имаме българоамериканска база в Ново село, където се провеждат изключително добри учения, каза Борисов.
√ Андрей Новаков: България може да получи 2 млрд. лв. повече европейски средства
Евродепутатът участва в граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на Европейския съюз“ в
Габрово
За новия програмен период средствата за България могат да бъдат увеличени с 8%, което означава 2 млрд. лв. повече.
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Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, който е и преговарящ по основния регламент на Европейските
структурни и инвестиционни фондове в периода 2021-2027 година, по време на граждански диалог на тема „Бъдеще на
Кохезионната политика на Европейския съюз“, организиран от Областен информационен център – Габрово и Община
Габрово.
Събитието е част от Националната инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра, посветена на дебатите
за Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., популяризиране на предложената от ЕК законодателна рамка за
новия програмен период и отбелязване на 30-годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз.
По време на събитието евродепутатът Андрей Новаков подчерта, че за новия програмен период средствата за България
могат да бъдат увеличени с 8%, което означава 2 млрд. лв. повече.
„Мисля, че това е показателно, че сме заслужили реномето си на страна, управляваща добре европейски средства. Има
страни, за които финансирането е намалено с около 25%, а за България е увеличено. Всъщност България е една от малкото
страни, които ще имат възможност да получат повече средства през новия програмен период, наред с Румъния, Кипър,
Италия и Финландия“, обясни Новаков. Той уточни, че предвиденото за България финансиране възлиза на около 180 евро
на глава от населението.
Андрей Новаков посочи, че университети и компании, които се занимават с иновации, ще имат възможност през новия
програмен период за по-добро финансиране. Той отбеляза, че се предвижда еврофондовете да станат по-достъпни, да се
облекчат процедурите за кандидатстване по тях и проверките по изпълнението на проектите да бъдат базирани на риска
– по-малко рисковите бенефициенти да бъдат проверявани по-малко, а по-високо рисковите – повече. „Очакванията са
позицията на Европейския парламент по кохезионната политика да е готова до края на годината“, информира Андрей
Новаков.
На свой ред кметът Таня Христова посочи, че Габрово има сериозен принос в изпълнението на кохезионната политика.
„Ще спомена само това, че благодарение на реализирането й, в Габрово децата имат възможност да учат в обновени
училища, да играят в обновени и новоизградени паркове. В Габрово има какво да покажем, направено благодарение на
кохезионната политика, което осезаемо е подобрило качеството на живот, включително и качеството на питейната вода и
околната среда“, посочи кметът Таня Христова и уточни, че и обходният път на Габрово също е стартирал с подкрепата на
кохезионните фондове.
√ КЕВР очаква природният газ да поскъпне с близо 14 на сто от октомври
На 25.09.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание
за обсъждане на доклад за утвърждаване на цени на „Булгаргаз“ ЕАД, по които общественият доставчик продава природен
газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за IV тримесечие на 2018 г.
Това съобщават на интернет-страницата си от енергийния регулатор.
Според разчетите на КЕВР природният газ трябва да поскъпне с близо 14 на сто от октомври. Те потвърждават искането на
„Булгаргаз“. Това означава, че ще има увеличение и на цените на парното и топлата вода в началото на отоплителния
сезон.
Регулаторът се надява обаче да намери начин и резерви в системата, за да може поскъпването на топлоенергията да е помалко.
Investor.bg
√ Безработицата намалява до 5,6% през август
На годишна база броят на хората без работа намалява с 15,8%, показват данни на Агенцията по заетостта
Равнището на регистрираната безработица продължава да намалява и през август, достигайки 5,6%, показват данни на
административната статистика на Агенцията по заетостта. Отчита се минимално понижение от 0,1 процентни пункта
спрямо юли 2018 г. и от 1,1 процентни пункта на годишна база.
Регистрираните безработни в края на месеца са общо 183 962, като броят им се свива с 1% спрямо предходния месец и с
15,8% в сравнение с година по-рано. От началото на годината до края на август числеността им в бюрата по труда намалява
с над 22%. Новорегистрираните през месеца са 22 189, като от тях 1 416 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито
учащи, и не са търсили работа.
От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 41 941 лица посредством трудови борси и
информационни събития, срещи и презентации със завършващите образование, организирани от кариерните центрове,
както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др.
Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като през август
629 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.
Общо 15 764 лица са постъпили на работа през месеца, като 81,6% от тях са устроени в реалната икономика. В резултат от
изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са
включени 2 893 лица – 2 050 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 576 – по програми и
267 по мерки за обучение и заетост.
През месеца общо 932 безработни лица са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови
компетентности. Основните професии, в които се обучават курсистите са в областта на строителството, озеленяването и
цветарството, здравните грижи и подпомагането на възрастни, а ключовите компетентности са насочени главно към
придобиване на умения за учене, инициативност и предприемачество, дигитални умения.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 18 024, като 64,4% от тях са в частния сектор. Найголям дял свободни работни места през миналия месец са заявени в преработващата промишленост (22,1%),
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административните и спомагателните дейности (17,7%), образованието (16%), търговията (12,1%), строителството (6,2%),
хотелиерството и ресторантьорството (6,2%) и др.
Най-търсените групи професии през август са за преподаватели, персонал, зает в сферата на персоналните услуги
(бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.), работници в добивната и преработващата промишленост,
строителството и транспорта, оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и
сродни на тях; продавачи; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.
√ Индексът на тържищните цени с ръст от 2,6% ръст през тази седмица
Някои от плодовете и зеленчуците поскъпват за сметка на други, които отчитат понижение в цената си
Комисията за енергийно и водни регулиране (КЕВР) подкрепи искането на „Булгаргаз“ ЕАД за увеличаване на цената на
природния газ с близо 14%, съобщава регулаторът в доклад, публикуван в официалния сайт на комисията.
Докладът на работната група ще бъде подложен на публично обсъждане на 25 септември.
С взетото решение цената на природния газ ще достигне 457 лв за 1000 куб.м преди облагане с акциз и ДДС, както и
налагане на такси за достъп и пренос.
Процентово повишението ще бъде в размер на 13,89 на сто.
“Дневник“
√ Цената на уикенд винетката ще е около 10 лева
Около 500 устройства за купуване на електронни винетки ще бъдат монтирани в цялата страна и граничните
пунктове
Уикенд винетката, която се въвежда от 1 януари, ще струва около 10 лева, каза на пресконференция днес председателят
на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Светослав Глосов. Той представи начините за купуване на
електрони винетки за леките автомобили и превозните средства до 3.5 тона след въвеждането на новия начин за плащане
за ползване на републиканските пътища.
Глосов подчерта, че няма да има промяна в цените на винетките. Ползването на всички пътища за година ще продължи да
струва 97 лв, за месец - 30 лв., за седмица - 15 лв.
Стикерите, които сега показват срочността на винетките, обаче остават в миналото. Техните електронни аналози ще могат
да се купят от около 500 терминала, монтирани на ключови места по пътищата и по граничните пунктове. Устройствата ще
работят с дебитни и кредитни карти, но не и с пари в брой, уточни Глосов, цитиран от агенция "Фокус".
Ще има възможност и за плащания на винетките през мобилно приложение. Остава и възможността разрешение за
ползване на пътната мрежа за определен период да се купи както сега - от бензиностанции, от областните пътни
управления на АПИ, пощенските клонове и други познати канали.
Какво става с валидните винетни стикери
След 15 декември всеки, чийто автомобил има винетка от сегашния тип с важаща валидност след 1 януари 2019 година,
ще трябва да въведе данните й в електронната система, която ще се използва за контрол. "Ако шофьор притежава валидна
винетка и пропусне да я конвертира в системата, тя няма да го отчита като нарушител и няма да му бъде наложена глоба.
При спирането от контролен орган на такъв водач неговата винетка ще бъде въведена в системата на място от
проверяващите, като няма да бъде констатирано нарушение", поясни инж. Глосов.
√ Глоба за пътната агенция и разрешение за строежа на тунел "Железница" въпреки жалбите, постанови КЗК
Агенция "Пътна инфраструктура" трябва да плати до 19 млн. лева глоба на компания, която е декласирала в нарушение на
закона от търга за изграждане на тунел "Железница", но изграждането на съоръжението може да върви, дори когато има
жалби, постанови Комисията за защита на конкуренцията. Тя е сезирана от гръцката компания "Актор" на 16 август, която
счита, че направомерно е отстранена от участие.
В решението си КЗК счита, че решението на АПИ по отношение на декласирания участник е незаконосъобразно, и налага
санкция в размер до 10% от стойността на сключения договор. Антимонополният орган обаче постановява, че
предварително изпълнение на обжалваното решение за избор на изпълнител на обществената поръчка е допустимо, тъй
като общественият интерес има превес над индивидуалните икономически интереси на жалбоподателя.
За да постанови това решение, КЗК приема аргумента на пътната агенция, че за последните две години в Кресненското
дефиле са станали над 270 катастрофи с множество жертви и тежко ранени, а и изграждане на магистрала "Струма" между
Благоевград и с. Крупник ще доведе до по-лесното, а и най-вече безопасно придвижване на огромния поток от моторни
превозни средства, пътуващи към и от Кресненското дефиле.
Определението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 3-дневен срок
от съобщаването му на страните.
В процедурата за самия тунел с оферта от 185 млн. лв. без ДДС за победител беше избрано обединението "АМ Струма
тунел 2018", в което влизат свързваната с директора на "Лукойл" Валентин Златев "Джи Пи груп", "Глобал кънстръкшън" и
"Виа план".
Тунелът "Железница", който ще се намира в района на Симитли, ще бъде с дължина 2 км, което го прави почти двойно подълъг от сегашния рекордьор в България - "Витиня" по магистрала "Хемус". Той трябва да бъде завършен най-късно до
2023 г. заедно с цялата магистрала "Струма". В противен случай България ще загуби европейското финансиране за нея и
дори ще се наложи да връща пари на Брюксел.
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√ ГЕРБ е решена в четвъртък да одобри поне двама министри
Независимо от това дали президентът Румен Радев ще подпише или не указ за освобождаване на Младен Маринов като
главен секретар на МВР, ГЕРБ е решена да включи в дневния ред на Народното събрание в четвъртък гласуването на смени
в кабинета. Това съобщи пред Нова телевизия председателят на парламентарната група Цветан Цветанов.
Вече трета седмица трима министри са в оставка след катастрофата със 17 жертви край Своге. Кандидатът за вътрешен
министър Младен Маринов обаче сега е главен секретар на МВР и следва да бъде освободен с президентски указ от
оперативния пост. Президентът засега не е подписал указа, "заради липса на съгласуване", а днес е на посещение в
Румъния за международен форум. Вчера той беше поканен на среща с представители на управляващата коалиция, но
отказа с аргумента, че "лидерите се разминават с конституционния тон".
Пред Нова телевизия тази сутрин Цветанов изложи тезата на конституционалисти, според които изборът на Маринов за
министър е възможен и без президентски указ. "Няма пречка да бъде внесено предложението на Маринов за министър и
в рамките на месец трябва да бъде освободен поради несъвместимост, но ние не искаме", каза Цветанов. Той увери на
няколко пъти, че ГЕРБ и особено лидерът и премиер Бойко Борисов не желае напрежение между институциите.
Запитан защо кабинетът изпрати на сесия на общото събрание на ООН Борисов, а не президента, след като след 2010 г.
България е била представлявана на форума винаги от държавния глава, Цветанов подчерта, че темата там ще е за
Западните Балкани и за трафика на наркотици, по които премиерът ще допринесе повече от президента, а и самият Радев
бил изпаднал в международна изолация и не осъществявал достатъчно значими двустранни срещи.
Цветанов заяви, че държавният глава използва участието си в международни форуми, за да критикува пред придружаващи
го български журналисти персонално Борисов, правителството, парламента и институциите. "Не знаем какви са му
приоритетите, но все виждаме конфронтация", каза лидерът на парламентарната група на ГЕРБ.
Cross.bg
√ Галъп: 59% от българите подкрепят
министерските оставки
Мнозинство от 59% от пълнолетните българи са
„за“ приемането на оставките на тримата
министри. Привържениците на ГЕРБ обаче са
разделени на две равни половини „за“ и
„против“. Обществото поглежда с известно
облекчение на това, че Обединените патриоти
намалиха конфронтацията, която съпътстваше
първите дни след оставките.
В тази ситуация, като че ли с най-малко негатив
излиза балансьорът Каракачанов, за сметка на поострите Сидеров и Симеонов. Въпреки
затихването
на
първоначалните
вътрешнокоалиционни
скандали
около
министерските оставки, появиха се и нови
скандали и това само допълнително подхранва недоволството към цялостното статукво у нас. Заради това общо
недоволство се подкрепят и всякакви действия срещу статуквото: подкрепят се акциите на прокуратурата срещу крупни
бизнесмени, подкрепят се заявките, които президентът Радев направи в откриващото политическия сезон изявление и т.н.
Изводите са от нов, независим, експресен телефонен сондаж, проведен сред 932 души между 12 и 14 септември по
специалната панелна методика на „Галъп интернешънъл“, която осигурява представителност на данните за пълнолетното
население на страната. Абсолютното максимално отклонение е ± 3% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55
хиляди души.
Появилите се опити за „заден ход“ по отношение на оставките на министри не са повлияли решително на общественото
мнение и то е видимо в полза на напускането на тримата. 59% казват, че оставките трябва да бъдат приети, а 32% са на
обратното мнение. Останалите се колебаят. Сред привържениците на ГЕРБ обаче дяловете „за“ и „против“ са равни: 46%
са „за“, но 48% са „против“. Останалите се колебаят.
Вероятно, за категоричния резултат сред обществото роля играе и общото недоволство към политическия елит. За
колебливия резултат сред привържениците та ГЕРБ пък роля играе активната защита за някои или всички министри, дошла
от редовете на партията, на коалиционните партньори и на различни гилдии. Повечето привърженици на патриотите обаче
също се изказват „за“ оставките.
50% одобряват факта, че в крайна сметка патриотите потърсиха начин за изглаждане на различията помежду си и с ГЕРБ и
остават заедно в управлението. 43% обаче са на обратното мнение, а останалите се колебаят. Две трети от привържениците
на патриотите одобряват, както и три четвърти от привържениците на ГЕРБ. На въпрос на кого от често противопоставящите
се трима лидери на Обединените патриоти вярват най-много, 40% посочват Каракачанов, а 30% избират опцията нито един.
17% посочат Симеонов, а 11% - Сидеров. Останалите се колебаят. Очевидно обществото интуитивно избира побалансираната позиция на Каракачанов и в известна степен се бои от по-рязката реторика, свързвана с другите двама. Сред
самите привърженици на Обединените патриоти, както и сред тези на ГЕРБ и на БСП, половината избират Каракачанов а
другата половина се разпределя между другите опции.
Затишието при патриотите обаче не отменя общото недоволство на българите срещу статуквото.
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То личи навсякъде в изследователската
програма на „Галъп интернешънъл“ в
последните месеци. Това недоверие към
политическата и икономическа прослойка
задвижва и доверието към действията на
прокуратурата от последните седмици.
49%
намират
обвиненията
на
крупни
бизнесмени за обосновани, а 27% не. 24%
очаквано не могат да формират мнение. Това се
дължи най-вече на по-общото обществено
желание за повече справедливост и отговорност.
Това желание се забелязва, когато стане дума за
промяна на модела и търсене на генерални
алтернативи:
скорошното
изявление
на
президента в този дух събира одобрение сред
мнозинство от 72%.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва"
Цената на хляба. Защо поскъпва хлябът и с колко - сравнителен експеримент на живо;
Коалиционни решения. В стола на министъра - коалиционни решения и политически сценарии;
Прогноза на ръба. Срокът на метеоролозите изтича: ще останем ли без прогноза за времето;
План за метрото. Кои столични квартали ще свърже метрото през 2019-та;
Наградите "Еми". Гореща надпревара в Лос Анджелис - кои са тазгодишните носители на наградите "Еми";
Нийл Армстронг носи парче от Луната - уникални кадри от Архива.
БТВ, "Тази сутрин"
Ще има ли ръст на пенсиите догодина? И ще стигат ли до всички нуждаещи социалните услуги? Гост - социалният
министър Бисер Петков;
Оставките на поправителен в Народното събрание. Ще мине ли новата кандидатура за транспортен министър? В
студиото - Арман Бабикян и Юрий Асланов;
След световната титла в София - идва ли ново поколение „златни момичета"? В студиото - Илиана Раева;
Разбиха канал за трафик на наркотици - как се вербуват „мулетата"? Гост - Тихомир Безлов;
За и против плоския данък? Проф. Гарабед Минасян и Лъчезар Богданов;
Радио Jazz FM на 17 години.
Нова телевизия, „Здравей България"
Шествия срещу властта и фалстарт на промените в кабинета; стабилно ли е управлението - гост Цветан Цветанов,
председател на ПГ на ГЕРБ;
Счупени огледала и напукани фасади; протести и контрапротести заради движение на автобуси в локалното плтно
на булеварда - пълен абсурд с Румен Бахов.
Товар извън закона: Българските шофьори заложници на емигрантите по европейските граници; Кой ще защити
превозвачите от атаките на бежанците.
Цената на златото: злато за златните ни момичета - новите шампионки за цената на медалите.
√ Предстоящи събития в страната за 18 септември
София.
От 08.30 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще открие годишната конференция на началниците
на военните полиции на страните - членки на НАТО в Гранд хотел „София".
От 09.30 часа ще се проведе заседание на Съдебната колегия на Висшия съдебен съвет.
От 10.00 часа в хотел „Сенс" заместник-министър Зорница Русинова ще участва в представянето на програма
„Социален диалог - достойни условия на труд".
От 10.00 часа Институтът за пътна безопасност ще представи проект на програма за обучение по безопасност на
движението по пътищата в училищата и детските градини, както и фотоизложба на тема „Истината за пътната
безопасност". Събитието ще се проведе в Park CENTER SOFIA, бул. „Арсеналски"2, ет.2.
От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция за представяне на
новорегистрираната политическа партия - „Коалиция за теб България" (КТБ).
От 10.00 часа на скейт площадката в парк „Студентски" за трета поредна година СО - район „Студентски" ще
отбележи Деня на София като организира инициативата „Студентски" танцува - 3".
От 11.00 часа в заседателната зала на Асоциацията на индустриалния капитал в България ще се проведе
пресконференция, на която ще бъде представен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните,
целящ да прекъсне порочната практика на т.н. „двойни стандарти" при храните.
От 11.00 часа в хотел „Вега" ще се проведе дискусия по предложението на Европейската комисия за промените на
общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози във вторaта част на „Пакет за
мобилност". Събитието е организирано съвместно от Петър Курумбашев, член на Комисията по транспорт и
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туризъм в ЕП и Форум за балкански транспорт и инфраструктура /ФБТИ/ със съдействието на Федерацията на
научно-техническите съюзи /ФНТС/.
От 11.00 часа в офиса на Капш в XS Tower в „София Парк" (ул. „Панорама София" 5) ще бъде представен начинът за
купуване на електронна винетка за леките автомобили и превозните средства до 3,5 тона от терминал за
самообслужване. На събитието ще присъстват председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура" (АПИ) инж. Светослав Глосов и Михаел Вебер, управител на Консорциум Капш Трафик Солюшънс.
От 11.00 часа заместник-кметът на София доц.д-р Тодор Чобанов ще представи резултатите от приключил проект
на Столична община и „Киндиру България" в няколко столични детски градини. Пресконференцията ще се проведе
в зала „Официална" на Столична община.
От 11.00 часа пред сградата на Агенцията на хората с увреждания ще се състои протест срещу изпълнителния
директор на Агенцията Минчо Коралски.
От 11.00 часа в шоурума на „М Кар" София (бул. „Черни връх" 53) ще се състои пресконференция по повод
четвъртото издание на кино-литературния фестивал CineLibri.
От 11.30 часа в пресклуб „България" на Националния стадион ще се състои пресконференция с участието на
спечелилите бронз за България от Световното първенство по модерен петобой за мъже в Мексико Явор
Пешлеевски и Тодор Михалев. На срещата с медиите ще бъдат още завоювалите квоти за предстоящите
следващия месец в Буенос Айрес Олимпийски младежки игри Зорница Стоилова и Христо Панайотов, както и
Андрей Кузманов, президент на Българска федерация по модерен петобой.
От 12.00 часа пред сградата на Народното събрание ще се проведе третият пореден протест срещу правителството,
организиран в социалните мрежи от българи в чужбина.
От 13.00 часа заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на София
Йорданка Фандъкова ще подпишат договор за изпълнение на проект за изграждане на „Център за подкрепа за
лица с увреждания" - София със 100 % безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014-2020". Договорът ще бъде подписан в зала Официална в сградата на Столична община.
От 14.30 часа изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж" Кирил Гератлиев ще представи финансовия и технически напредък на ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж" 2014-2020 г., както и подхода на Управляващия орган по проектите за изграждане и
развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. Брифингът ще се проведе в сградата
на Министерство на образованието и науката, зала на ет.4.
От 15.00 до 17.00 часа, лидерът на БСП - София Калоян Паргов и народният представител от „БСП за България"
проф. Румен Гечев ще бъдат на разположение на софиянци в постоянната приемна на БСП - София на ул. „Леге"
№10, етаж 1.
От 15.00 часа в зала „България" ще се проведе пресконференция по повод юбилейния сезон на Софийската
филхармония и откриването на изложба пред НДК, посветена на 90-годишната ѝ история.
От 15.00 часа в зала „Арена" на хотел „Арена ди Сердика" ще се състои презентация и коктейл с участието на
официални лица от Lockheed Martin Aeronautics, САЩ.
От 17.00 часа в Изложбена зала „Архиви" ще бъде представена втората част от монографията на Петър Куцаров
„България в руските секретни архиви": „Независимостта на България и Русия".
От 17.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще бъде представен сборникът „Непознатият
Дамян Калфов". Книгата съдържа текстовете, представени на конференцията, посветена на 130-годишнината от
рождението на писателя Дамян Калфов, организирана през октомври 2017 г. от Националния литературен музей,
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" и с подкрепата на внука на писателя - проф. Александър
Георгиев.
От 17.30 часа пред ОКИ ДК „Красно село" в парково пространство „Хиподрума" ще се проведе концерт по повод
празника на район „Красно село".
От 18.00 часа в галерия „Структура" на ул. „Кузман Шапкарев" 9 ще се проведе събитие от поредицата „Диалози
за София", което ще разгледа връзките между темите „Облик и бизнес" в София с експертното участие на
представители на водещите заинтересовани страни.
От 18.00 часа в зала 702 на Агенция „Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени офертите за изработването на
технически проекти при ремонта на над 80 км републикански пътища.
От 19.00 часа в Зала 1 на НДК ще се проведе Международният фестивал за поп и рок музика - София. Фестивалът
дава сцена на автори и изпълнители в категориите „Конкурс за нова българска песен" и „Международен конкурс
за изпълнители".
От 19.00 часа в кино „Люмиер Лидл" ще се състои премиерата на най-новия филм на „Камен Во Студио" - „105
минути София".
От 19.30 часа в зала „Сигма" на Sofia Event Center модна къща „Жени стил" с дизайнер Евгения Живкова ще
представи най-новата си колекция „Фантазия" есен/зима 2018/2019.

***
Благоевград.
От 11.30 часа в кафе-сладкарницата на ОДМВР Благоевград ще се състои брифинг във връзка с проекта EDWARD с
наименование за Република България „Операция „Европейски ден без загинали на пътя - EDWARD".
***
Бургас.
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От 10.00 часа в Гранд хотел „Приморец" ще се проведе бизнес закуска на Imoti.net, на която ще бъдат обсъдени
теми като кои са най-търсените имоти в Бургас, какви са изискванията на купувачите и колко пари са склонни да
платят, за да се сдобият с желаното жилище.
От 18.00 часа ще се проведе велопоход от Морската градина до Солниците и обратно в рамките на Европейската
седмица на мобилността. От 19.30 часа ще се проведе „Вело кино" - прожекция на филм и клип от триатлон
"Лъвско сърце" от 2016 г. и 2017 г.
От 19.00 часа в Експоцентър „Флора" ще се състои концерт на Ансамбъл АРТОС - Австрия, с който ще бъде открито
тазгодишното издание на Дните на австрийската култура и изкуство в Бургас.

***
Варна./св. св. Константин и Елена.
От 10.00 часа в „Астор Гардън хотел" в курорта Св. Св. Константин и Елена ще бъде открит II форум на
побратимените български и руски градове. На срещата, посветена на 120 г. от създаването на най-стария български
морски курорт - „Св. Св. Константин и Елена", ще присъстват представители на 19 руски и 14 български града. В
рамките на форума от 14.00 часа ще се проведе кръгла маса на тема: „Устойчиво развитие на туризма в помощта
на културата - добри практики в Русия и България".
***
Варна.
От 11.30 часа в сградата на Военноморски клуб-Варна /ДНФ/ Организационен комитет „22-ри Септември" ще даде
пресконференция във връзка с предстоящия спектакъл "Българската армия от Аспарух до наши дни", организиран
по случай 140 г. от създаването на Българската армия и 110 г от Независимостта на Република България.
От 18.00 часа в Градската художествена галерия се открива представителна изложба на художничката Бонка
Гюрова.
От 18.00 часа в Галерия 8 ще бъда открита изложбата „Спомен" с живописни творби на проф. Иван Кирков.
От 19.00 часа в Аулата на Икономическия университет ще се състои концерт на Явор Желев, Слав Славчев и струнен
квартет „Фрош". Ще им партнират Кристиан Косев - контрабас и Драгомир Йосифов - клавесин. Концертът е част
от програмата на Международния музикален фестивал „Варненско лято".
***
Велики Преслав.
От 13.00 часа екипи на омбудсмана Мая Манолова ще консултират гражданите в заседателна зала в старата сграда
на общината на ул. „Борис Спиров" № 76.
***
Велико Търново.
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА във Велико Търново ще се проведе пресконференция на ректора на
Великотърновския университет проф. Христо Бонджолов.
От 19.00 часа в Архитектурно-музеен резерват „Трапезица" ще се състои премиерата на постановката „12-та нощ"
от Шекспир - един адаптиран спектакъл за откритото пространство на крепостта.
От 20.30 часа в Летния театър ще се проведе концерт на дует „Ритон" - „40 години музика и любов".
***
Венец.
От 13.00 часа екипи на омбудсмана Мая Манолова ще консултират гражданите в заседателната зала в сградата на
Общината.
***
Враца.
От 11.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Враца ще се проведе пресконференция на
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата по повод отбелязването на Европейския ден без
загинали на пътя.
От 19.30 часа на панаирната сцена пред стадион „Христо Ботев" ще се проведе концерт на Светлин Миланов и
Ансамбъл „Мездра".
***
Върбица.
От 10.00 часа екипи на омбудсмана Мая Манолова ще консултират гражданите в заседателната зала на Общинския
съвет - сграда на Младежкия дом.
***
Каспичан.
От 13.00 часа екипи на омбудсмана Мая Манолова ще консултират гражданите в сградата на Общинската
администрация на ул. „Мадарски конник" № 91.
***
Кюстендил.
От 11.00 часа в залата на читалище „Братство" ще се проведе младежка трудова борса.
От 14.00 часа Окръжен съд - Кюстендил ще заседава по делото срещу протестиралите за неизплатени
възнаграждения миньори от Бобов дол.
***
Нови пазар.

14

-

От 13.00 часа екипи на омбудсмана Мая Манолова ще консултират гражданите в сградата на Общинската
администрация на ул. „Васил Левски" № 3.

***
Плевен.
От 11.30 часа в Областната администрация министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще представи проекта
за изграждането на паметник на воините от Девета пехотна плевенска дивизия. В събитието, което ще се проведе
в зала „Плевен", ще участва областният управител Мирослав Петров и представители на инициативния комитет.
От 18.00 часа пред сградата на Областната администрация на пл. „Възраждане" ще се проведе протест под надслов
„Да възродим плевенския спорт".
***
Пловдив.
От 09.30 до 16.00 часа в Данчова къща ще продължи конференцията на тема „Съхранение, опазване и
популяризиране на културното наследство в област Пловдив" в рамките на Празниците на Стария град.
От 10.00 часа, в централния офис на партията, Областната структура на ПП ГЕРБ ще представи новото ръководство.
От 11.00 часа на бул. „Източен" 18, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и кметът на район „Източен" Николай
Чунчуков ще направят първа копка на изграждането на ново крило на детска ясла „Веселушка".
От 16.00 до 18.00 часа общинският съветник от ГЕРБ в Общински съвет - Пловдив Иван Вичков ще се срещне с
граждани офиса на партията в район „Тракия" в блок 91.
От 18.30 часа в Къща „Стамболян" ще бъда представена изложбата „В духа на старата бохема" - картини на Георги
Божилов - Слона, Димитър Киров, Енчо Пиронков, Йоан Левиев и Христо Стефанов под звуците на Биг Бенд
Пловдив и Огнян Видев.
***
Сливен.
От 17 .00 часа ще се проведе Шествието на звездите по сливенското ларго по повод юбилея на Сливенския
драматичен театър. На събитието е поканан министърът на културата Боил Банов.
***
Хитрино.
От 11.00 часа националният обществен защитник Мая Манолова лично ще се запознае с проблемите на жителите
в с. Хитрино в сградата на Общинската администрация.
***
Шумен.
От 10.00 часа екипи на омбудсмана Мая Манолова ще консултират гражданите в офиса на местния обществен
посредник Иван Капралов.
От 10.30 часа в зала 203 на общината ще бъде даден брифинг.
”Мениджър“
√ „Влез в час с данъците – за четвърта поредна година
За четвърта поредна година, едновременно със старта на учебната година, НАП даде началото на образователния си
проект „Влез в час с данъците“. Целта му е младите хора на възраст между 14 и 18 години да получат основни познания за
данъчната и осигурителната система в страната. В рамките на инициативата близо 100 служители на НАП се срещат с
ученици в 28-те областни града в страната. При срещата си със средношколците лекторите на НАП се стремят да провокират
интерес у тях, като им предоставят подходящи източници на информация за данъците и осигуровките.
Тази година кампанията променя своя формат, за да бъде още по-близо да навиците и интересите на учениците. Лекциите,
които ще изнасят служителите на НАП в класните стаи, ще включват видео-материал, който представя данъчната материя
чрез диалог с участието на популярни лица. Всички ученици могат да посетят сайта на кампанията www.vlezvchas.bg, където
да получат повече информация за проекта и да се състезават в интерактивна игра за атрактивни награди.
В четвъртото издание на „Влез в час с данъците“ НАП ще раздаде 10 големи награди – 2 игрови конзоли, 2 гейминг системи
за виртуална реалност, 2 велосипеда, 2 електрически смарт ховърборда и 2 смарт часовника. Наградите се разпределят на
случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер. Първата награда ще бъде
изтеглена на 1 октомври 2018 г.
√ Еврото доближи прага от 1,17 долара
Курсът на еврото доближи прага от 1,17 долара.
В сутрешната междубанкова търговия единната европейска валута се разменяше за 1,1690 долара.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1671 долара за едно евро.
√ Петролът поевтиня в Азия
Цените на петрола продължават да се понижават в Азия, тъй като инвеститорите са разтревожени от ескалацията на
търговския спор между САЩ и Китай и влиянието му върху световния растеж и търсенето на черно злато.
Американският лек суров петрол с доставка през октомври поевтиня с 24 цента до 68,67 долара за барел в азиатската
електронна сесия на Нюйоркската търговска борса, съобщи сайтът Франс прес.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, с доставка през ноември,
понижи котировките си с 42 цента до 77,63 долара за барел.
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Американският президент Доналд Тръмп обяви късно снощи, че ще наложи мита от 10 процента върху допълнителен
китайски внос за 200 млрд. долара, за да накаже Китай за бизнес практики, оценявани като несправедливи.
√ Токийската фондова борса закри сесията със силен растеж
Токийската фондова борса закри днешната търговия със силен растеж след дългия уикенд въпреки ескалацията на
търговския конфликт между САЩ и Китай, информира Франс прес.
Nikkei 225 скочи с 1,41 на сто или 325,87 пункта до 23 420,54 пункта.
На валутния пазар доларът поскъпна до 111,98 йени спрямо 111,18 йени в предходната сесия, а еврото се засили до 1,1691
долара за евро спрямо 1,686 долара, информира Асошиейтед прес.

16

