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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Капитал  
 
√ Работодателска организация предлага законови поправки срещу двойния стандарт на храните 
Идеята е да се въведе сертификат за съответствие на внасяните храни в България 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага при внос на храни от други държави да се изисква 
сертификат, удостоверяващ, че те са със същото съдържание, състав и рецептура спрямо държавата, в която са 
произведени. Тя е подготвила промени в закона за храните, чрез които да се премахне т.нар. двоен стандарт, с който от 
няколко месеца се занимават ЕК и Европейския парламент. И предлага високи глоби за нарушенията - между 1 и 3% от 
годишния оборот при първо и до 10% при повторно. 
Нов документ 
Според предложението на асоциацията на индустриалния капитал, изготвено съвместно със съюз "Произведено в 
България" и националния съюз на земеделските кооперации, при вноса на храни трябва да се въведе нов документ. Става 
въпрос за сертификат, с който да се удостоверява, че продуктът е със същото съдържание, състав и рецептура, както тези 
в държавата, в която са произведени, сочи предложението. Документът ще се изисква и в случаите, когато храни от една 
и съща марка се произвеждат едновременно в България и другаде, като в този случай за водеща ще се приема страната, в 
която е направена първата регистрация на продукта. Въпросният сертификат ще се проверява и регистрира от агенцията 
по храните. 
Според председателя на асоциацията Васил Велев промените, които се предлагат, са в синхрон с приетия в 
европарламента доклад, с който се признава наличието на двоен стандарт при храните. "Ако те бъдат приети, българските 
потребители ще имат възможност да консумират храни със същото качество като останалите граждани на ЕС", е казал още 
Велев при представянето на инициативата, става ясно от прессъобщението на асоциацията. 
БСП съобщиха преди дни, че също имат идеи за въвеждането на допълнителен сертификат за двоен стандарт при вноса на 
храни. В парламента зам.-председателят на земеделската комисия Светла Бъчварова заяви, че сертификатът е за 
съответствие, като идеята е да бъде включен в международна база данни за обмен с другите държави. Целта по този начин 
е да се гарантира във всички държави, че всеки производител предлага еднакви продукти, стана ясно от думите й. 
На този етап не е ясно дали някоя от идеите ще получи достатъчно парламентарна подкрепа. В момента в Народното 
събрание има гласуван законопроект на първо четене за изменение в закона за храните, което се случи още в края на 
миналата година. Той обаче не е разглеждан на второ четене в комисии и зала, като по неофициална информация на 
"Капитал" това се дължи на спорове около текстове, свързани с регулацията на пазара на трапезни и минерални води. 
Същевременно от лятото в целия ЕС тече "сравнима" проверка за двоен стандарт при храните, за която Европейската 
комисия отдели 2 млн. евро в началото на 2018 г. Очаква се първите резултати от нея да са готови в края на годината, като 
планът на Брюксел е до средата на 2019 г. да бъдат приети и общоевропейски законодателни промени срещу "двойния 
стандарт". 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Actualno.com 
 
√ Старият регионален министър може да стане зам.-министър, новият министър го кани  
Дали досегашният регионален министър Николай Нанков ще остане в Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството - отговорът на новия регионален министър Петя Аврамова е, че "смятам, че такива хора трябва да бъдат 
включени в работата, където са натрупали знание и опит". Той ще бъде един от стълбовете в министерството, ако приеме 
да е зам.-министър, заяви Аврамова, уточнявайки, че още няма решение по въпроса.  
Попитана от БНТ къде тогава отива отговорността на Нанков, след като може да остане в МРРБ, тя отговори, че оставката 
заради случилото се в Своге не означавало конкретна вина на Нанков за инцидента, а поемане на политическа отговорност. 
Смятам, че не трябва да влизаме в детайли дали този човек трябва да работи, подчерта Аврамова, която напомни и, че 
следствието още тече.  
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Политика за нови, магистрални пътища, рехабилитация на републиканската пътна мрежа и ускорено завършване на 
водната реформа – това са приоритетите на новия регионален министър Петя Аврамова. Тя не пропусна да каже, че ТОЛ 
системата също е приоритет – заради очакваните повече приходи – около 1 млрд. лева, с които да се работи за нови пътища 
и рехабилитация на вече съществуващите. Други източници на финансиране са пари от държавния бюджет и публично-
частно партньорство.  
Конкретно Аврамова посочи, че АМ "Хемус" трябва да бъде завършена – заради балансираното развитие на регионите. 
Разчетът е 2024 година АМ "Хемус" да бъде завършена. За мен много важен е и скоростният път Видин – Ботевград, който 
да свърже Дунав мост 2 с АМ "Хемус". Важен е пътят от Русе до Велико Търново, важна е и АМ "Струма", изброи 
министърът.  
По отношение на контрола върху инфраструктурните проекти, новият регионален министър си постави задача – да няма 
нито един обект, върху който да не е упражнен реален контрол.  
Изключително много разчитам на екипа на регионалното министерство (МРРБ), това е едно от най-старите министерства, 
подчерта Аврамова. Тя обяви, че "би трябвало" да управлява МРРБ в симбиоза – и като инженер, и като политик.  
 
19 минути 
 
√ 10% данък късмет, а уж има излишък 
Наградите от всички лицензирани хазартни игри ще бъдат облагани с 10 на 100, предвиждат промени в Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съобщава Труд. На този етап поправките са публикувани за обществено 
обсъждане от Министерството на финансите (МФ). 
Всеки нов данък означава приходи за хазната. Според предварителните  данни на МФ  излишъкът в бюджета се очаква да 
достигне до 2,5 млрд. лв.   "Излишъкът в бюджета е малко над 2 млрд. лв. Това е за тези, които казаха, че сме задлъжнили 
държавата и следващите поколения. Точно обратното е", похвали се през август министър-председателят Бойко Борисов. 
Новите поправки обаче могат да означават, че от МФ се опитват за запълнят бюджетни дупки. Явно се търсят нови 
финансови попълнения, за да се оправят празнините, въпреки системното отчитане на излишъци. На практика 
правителството не прави предвидени в бюджета инвестиционни разходи и така "спестява" милиарди, които обявява за 
профицит и ги харчи ударно предколедно. 
Данък върху печалбите от хазарт се предлага за пореден път в последните години. Припомняме, че досега паричните и 
предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, бяха в графата необлагаеми доходи. 
Заедно с промени в ЗДДФЛ се предлагат поправки в още 10 закона – за данъците върху доходите на физическите лица, за 
местните данъци и такси, за акцизите и данъчните складове, за ДДС, за счетоводството и други. Експерти са на мнение, че 
целта на тази законодателна технология е да не може да се предлагат алтернативни текстове. 
Според  действащото законодателството данъците за годината се обявяват следващата и от подоходното облагане човек 
си приспада позволени разходи:  допълнително осигуряване, всички видове застраховки и т.н. Сега според поправките, в 
разрез със закона, изсипването на парите ще става автоматично.  Вносителите се аргументират, че това би било улеснение 
за гражданите. Въпреки действащите закони автоматично ще бъди и облагането на печалбите с цел моментално 
постъпление в хазната, каквото е и крайната цел на поправките. 
 
√ 12 винено-кулинарни дестинации популяризират регионите у нас чрез уникално съчетание на туризъм и типична храна  
Проектът „Сподели България“ е основа за развитието на т.нар. „слоу (бавен) туризъм“ у нас. Инициативата за създаване и 
популяризиране на 12 винено-кулинарни дестинации се реализира съвместно между Министерството на туризма и 
Министерството на земеделието храните и горите. Дестинациите обхващат територията на цялата страна, както и повече 
от 50 общини и над 100 туристически обекти.  Направленията са определяни така, че по протежението на всяка дестинация 
да има поне една винарска изба, да се отличава с изразени традиции в кулинарията и да разполага с развита туристическа 
инфраструктура.  
Старта на работата по проекта обявиха министрите на туризма Николина Ангелкова и на земеделието храните и горите 
Румен Порожанов в София на 23 октомври 2017 г.   
Идеята на проекта е да обедини в готов туристически продукт характерните винени напитки, типичната храна и атракциите 
във всеки район.  
Именно това е сред основните идеи на движението „слоу“ (slow). То възниква в средата на 80-те в Италия и основната му 
цел е да популяризира специфичното местно производство. Богатството от местни специалитети и напитки, характерни за 
даден район, допълнени с уникални туристически забележителности са предпоставка за развитието на този продукт.  
Преди хиляди години на територията на днешните български земи започва да се прави вино. Началото на лозарството и 
винарството поставят траките, които се считани за едни от най-добрите винари. Виното и кулинарията са част от 
идентичността на българите, в тях се пази националната и регионалната идентичността, те са неизменна част от облика на 
страната. Туризмът е емоция, а храната и виното надграждат и оформят цялостното преживяване на едно пътуване.  
Привличането на повече посетители във вътрешността на страната и разширяване на крилата на сезона ще бъде 
подпомогнато от проекта „Сподели България“. Очаква се с популяризирането му да се увличат и пътуванията извън 
активните летни и зимни месеци. С него ще се обогатят основните туристически продукти, които България предлага и ще 
се повиши качеството на услугите. Очаква се и друг ефект от проекта - той ще помогне за промотирането на земеделските 
и винопроизводители в региона. Очаква се инициативата да окаже положително влияние върху развитието на редица 
общини не само в туризма, но и за цялостния икономически напредък в регионите и за подобряването на качеството на 
живот на местните хора.  
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В помощ на винено-кулинарните дестинации ще е и запазената марка и лого „Сподели България“. При желание от страна 
на местната власт тя може да бъде предоставяна за изработка на различни рекламни материали.  
В момента приключва втори етап на проекта, който предвижда - 6 кръгли маси, организирани на местно ниво, съобразени 
с обхвата на дадена дестинация. Целта е по-голяма част от местните власти и бизнеса да заявят своята позиция. С помощта 
на бранша и регионалните общности ще се обогати и надгради концепцията за дестинациите, за да се създаде цялостен 
завършен продукт, който ще подпомага туристическия и земеделския бизнес.  
Плановете на Министерството на туризма и на Министерството на земеделието, храните и горите са окончателните 
винено-кулинарни дестинации да бъдат обявени през есента тази година. След това те ще  бъдат дигитализирани и качени 
на сайтовете на двете ведомства. Предвиждаме припознатите от бранша и от общините 12 винено-кулинарни дестинации 
да бъдат включени и в платформата iLoveBulgaria. Проектът ще бъде включен в различните брошури, флаери и други 
рекламни материали, с които България се представя на туристически изложения у нас и в чужбина.   
 
Dnevnik.bg 
 
√ Проблемите в БДЖ и концесията на столичното летище ще са първите задачи за Росен Желязков 
Проблеми в БДЖ има и решението им е един от основните приоритети на кабинета в сектор "Транспорт". Другият е 
концесията на Летище "София". Това каза новият министър на транспорта Росен Желязков в ефира на Би Ти Ви. 
"Не мога да кажа дали съм доволен от шефа на БДЖ, защото все още не съм разговарял с него. Тепърва ще се срещам и 
провеждам разговори с мениджърския екип. Няма да говоря сега за кадрови промени. Към 2009 година БДЖ са имали 900 
млн. лв. задължения, които сега са изплатени. Ще се работи за модернизация" каза той и добави, че не го притеснява, че 
има обжалване на обществената поръчка за нови влакове от страна на "Сименс" и "Шкода". 
"Лично мое желание и цел е да се справя с проблема на безопасността по пътищата. Ивайло Московски свърши много 
работа и се надявам да я продължа", добави Желязков. 
Той очерта и очакванията си за новия пост. "Един министър трябва да е добър мениджър, а не най-добрият експерт, ще 
работя за подобряване на координацията и взимаме на решения, което е проблем за цялата администрация", смята той. 
Според него няма спешни "пожари за гасене" в оглавяваното от него министерство. Желязков уточни, че кандидатурата му 
е била предложена от премиера, но това не е било най-благоприятният начин да влезе на новия пост - на мястото на 
предшественика си, с когото се познава от 10 години. 
Той уточни, че публикациите, които се тиражират в публичното пространство, че е близък до началника на кабинета на 
Борисов - Румяна Бъчварова, са жълти новини. "Всеки , който е в публичната сфера не е застрахован да го залеят фалшиви 
новини. С Бъчварова съм работил четири години – беше добро служебно сътрудничество", каза той. 
 
√ Още нищо не се знае около бъдещия орган за борба с катастрофите 
На 29 август вицепремиерът Томислав Дончев обяви, че ще бъде създаден нов държавен орган, който да контролира и да 
създава политики за безопасност по пътищата. Това стана след катастрофата в Своге, в която загинаха 17 души. 
Три седмици по-късно не се знае какво ще представлява новият орган, какви законови промени ще бъдат предложени и 
кога ще бъде създаден. Това се разбира от отговори на въпроси на "Дневник" до администрацията на вицепремиера. 
"Задачата в момента е не да представим концепция за нов орган за пътна безопасност, а да изготвим аргументирано 
предложение за промяна на модела на управление на политиката по пътна безопасност", пише в отговорите. 
На въпрос, какви правомощия ще има бъдещият орган и към изпълнителната власт ли ще е или независим, директен 
отговор не получихме. "Очевидно е, че независимо от това дали ще се създаде или не орган, имаме сериозни задачи по 
отношение на изграждането и ремонта на пътища, контрола на движението по тях, изправността на автомобилите, 
подготовката на шофьорите, образованието на населението, реакцията при пътно-транспортни произшествия и други", 
пишат от кабинета на Дончев. 
Според тях, тъй като тези задачи и в момента са възложени на различни институции и ведомства на централно и местно 
ниво, "за постигане на реално намаляване на броя на пострадалите по пътищата е необходимо да се възприеме по-
системен и всеобхватен подход, да се подобри сътрудничеството между ангажираните институции, както и разбирането и 
участието на цялото общество". 
В отговора се казва, че трябва да се използва и експертизата на браншовите и неправителствените организации, за да се 
насочат усилия към въвеждането на нови технологии и да се подобрят значително събирането и анализа на информацията 
за пътнотранспортните произшествия, за да се вземат правилни управленски решения. 
Работата по законите за движение по пътищата, за пътните превозни средства и за водачите е много напреднала, съобщиха 
от кабинета на вицепремиера. Твърде рано е за анализа за това какви текстове ще трябва да се променят за създаването 
на нов орган, смятат служителите на Томислав Дончев. Според тях е твърде рано и да се коментира, кой трябва да го оглави, 
а срокове за създаване му не са поставени. 
Томислав Дончев каза след заседанието на кабинета на 29 август, че идеята е "всички служби и функции, които имат 
отношение по темата, да се консолидират в една структура, която има преки отговорности в политиката за пътна 
безопасност". В тези институции попадат три министерства - вътрешното, регионалното и образователното, както още 
Агенция "Пътна инфраструктура" и други ведомства. 
Новото звено освен да упражнява контрол би трябвало да има и отговорността да прави политики за повишаване на 
безопасността по пътищата и ограничаване на инцидентите. Създаването на новия орган не означава назначаване на нови 
чиновници, уточни тогава Дончев и добави, че ще бъде използван капацитетът на отговорните сега министерства, както и 
на неправителствени организации и специалисти. 
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След катастрофата в Своге оставки подадоха министрите на транспорта Ивайло Московски, на вътрешните работи 
Валентин Радев и на регионалното развитие Николай Нанков. Вчера те бяха сменени официално от Росен Желязков - 
транспорт, регионален министър стана Петя Аврамова, а досегашният главен секретар на МВР Младен Маринов стана 
министър на вътрешните работи. 
 
В. Банкерь 
 
√ Държавата премахнала монопола при поддръжката на военна техника 
Премахнахме създаването на условията за монопол при осигуряване на логистичната поддръжка на изделията. Беше 
премахната и средата за развитие на посредничеството между доставчици на отбранителни продукти и Министерството 
на отбраната. Провеждаме тази политика твърдо и неотклонно, защото сме убедени, че посредничеството между 
Министерството на отбраната и основни доставчици не е най-добрата търговска практика. Работим за създаването на 
условия за българската отбранителна индустрия, българските производители да бъдат активни участници и да съумеят да 
се включат в проектите, които бяха одобрени от Народното събрание за модернизиране на Въоръжените сили. Това заяви 
заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, който участва в откриването на националната конференция с 
международно участие „Отбранителната индустрия – лидер на иновациите в България“. 
Пред участниците във форума заместник-министърът на отбраната даде подробни разяснения за процедурата за 
реализацията на проекта за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава 
на механизирана бригада, който предизвиква по-голям интерес от страна на българската индустрия, с оглед на нейните 
способности. „Водеща роля в този проект е придобиването на нови отбранителни способности на Сухопътните войски, 
които да отговарят на стандартите на НАТО“, каза заместник-министър Величков. Сред основните критерии, по които ще 
бъдат оценявани кандидатите обаче, той открои един важен критерий – индустриалното сътрудничество, който по думите 
му отваря широко вратите за участие на българската индустрия в изпълнението на проекта. Друг важен критерий, който 
също ще даде възможност за участие на българската отбранителна индустрия в логистичната поддържка на новата техника 
е лицензионният трансфер, т.е. предоставянето на лицензионни права на Министерството на отбраната за модернизиране, 
доразвиване и надграждане на бойната платформа, посочи заместник-министърът на отбраната. 
Ръководството на Министерството на отбраната има воля да бъдат реализирани и други проекти, свързани с развиване на 
способностите на Българската армия, които могат да представляват интерес за българската отбранителна индустрия, 
съобщи заместник-министър Величков. Той посочи като пример намеренията за модернизиране на съществуващите на 
въоръжение в Сухопътните войски бойни бронирани машини (БМП-21) и системите за реактивен залпов огън, както и 
модернизирането на авиониката на самолетите Су-25, които са на въоръжение във ВВС. 
 
БНТ 
 
√ Петя Аврамова: Продължаваме политиката за нови магистрални и скоростни пътища  
Новият министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която встъпи в длъжност вчера, 
приемайки поста на подалия оставка Николай Нанков, даде първото си телевизионно интервю в ефира на Сутрешния блок 
по БНТ1. 
Министерството е следващата стъпка, в която бих могла да вложа усилия и да бъда полезна. Изключително разчитам на 
екипа си, който е с много добра експертиза и много опит, разбира се предизвикателствата са големи и никак не са малко, 
коментира Аврамова.  
Петя Аврамова, регионален министър: Аз съм инженер, познавам бранша, а в същото време като министър ще 
изпълнявам политическата програма на правителството. Ще има приемственост в политиката на министерството, 
основното е да продължим политиката за нови магистрални и скоростни пътища, за нова републиканска и пътна мрежа. 
Освен това, през 2019 г. стартират инвестиционните проекти, по които ВиК операторите ще бъдат бенефициенти за първи 
път. Ще продължим и въвеждането на новата тол система. 
Аврамова коментира и въпросът дали е възможно нейният предшественик Николай Нанков да остане във ведомството, 
като поеме длъжността зам.-министър. 
Петя Аврамова, регионален министър: Хора със знание и опит като Николай Нанков трябва да бъдат включени в работата, 
така че за мен ще бъде много ценно да ползвам неговите знания и опит. Той ще бъде един от стълбовете в министерството, 
ако приеме тази възможност да остане. Засега няма решение по този въпрос. 
Относно трите министерски оставки заради трагедията на пътя за Своге, Аврамова коментира, че политическата 
отговорност е морален акт на съпричастност към трагедията, не означава непременно вина на всеки министър. 
За бъдещите приоритети в работата си, министър Аврамова е категорична, че ще продължи контрола върху всички проекти 
- и действащи, и бъдещи.  
Петя Аврамова, регионален министър: Инвеститорски контрол, който трябва да бъде завишен по изпълнението на всички 
инфраструктурни проекти, контрол за работата на ДНСК, както и към лицензираните фирми за строителен надзор. С 
колегите ще помислим, ако трябва ще променим и нормативната база за контрола на тези фирми, извършващи надзор.  
Като бивш председател на Общинския съвет във Враца, Аврамова заяви, че относно пътната мрежа в Северозападна 
България, ще продължи интензивно със строителството на АМ "Хемус", а разчетите са 2014 г. тя да бъде приключена. С 
голямо значение е и пътят Видин - Ботевград, изключително важен за Северозападна България, допълни министърът. 
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√ НС ще изслуша годишния доклад за класифицирана информация 
Депутатите ще изслушат годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно състоянието 
на защитата на класифицираната информация за 2017 г. Докладът е изготвен със съдействието на службите за сигурност и 
службите за обществен ред. Съдържанието му е поверително. В традиционния парламентарен контрол на депутатски 
въпроси ще отговарят трима министри - на енергетиката Теменужка Петкова, на земеделието Румен Порожанов и на 
околната среда и водите Нено Димов. 
 
√ Къде ще бъде ограничено движението през почивните дни 
Заради трите почивни дни около Деня на Независимостта днес от 16 до 20 ч. се спира движението на камионите над 12 
тона по автомагистралите и най-натоваренитe пътища. За улеснение на трафика през Владая и повишаване на пътната 
безопасност ще има две ленти за излизащите от София по път Е-79. Временната организация е от 278-ми до 282-рия 
километър и от пътен възел „Даскалово“ до кръстовище „Драгичево“. 
В събота от 9:30 до 19:30 ч. ще бъде ограничено движението за всички МПС през Шипченския проход. Спирането на 
трафика е заради провеждането на автомобилното планинско състезание „Шипка - Дамасцена 2018“. Същият участък се 
затваря за движение и в неделя от 7:30 до 17:30 ч. По време на състезанието трафикът ще бъде пренасочен през Прохода 
на Републиката. 
 
√ ООН отбелязва Международния ден на мира 
Правото на мир и 70-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН ще бъдат 
отбелязани с инициативи по цялото земно кълбо. 
По традиция Генералният секретар на ООН ще удари Камбаната на мира в Ню Йорк и ще призове воюващите по целия свят 
да приберат оръжията и да се опитат да намерят мирно решение на конфликтите.  
Международният ден на мира е обявен от ООН през 1981 г. В България той се отбелязва от няколко години. Честването му 
в София ще се състои в 11:30 ч пред Паметника на незнайния воин. 
 
Vevesti.bg 
 
√ Румен Радев: За мен младите хора са по-важни от чуждестранните инвестиции 
За мен младите хора са по-важни от чуждестранните инвестиции – ако нещо не им харесва, заедно трябва да го променим. 
Това каза държавният глава Румен Радев по време на откриването на форума „Кариера в България? Защо не“, предаде 
„Фокус“. 
„Уважаеми кандидати за работа в България, уважаеми работодатели, дами и господа, първо искам да поздравя 
организаторите на форума „Кариера в България? Защо не?“, за тази родолюбива инициатива. За това с удоволствие приех 
да бъда патрон на 11-ото поредно издание на този форум. За българи със знание и опит в чужбина. Виждам бъдеще за 
България във всеки образован млад човек. В началото на седмицата откривах новата учебна година в Националната 
гимназия за древни езици и култури. Пожелах на учениците какъвто и път да изберат за образование, за професионална 
реализация, с каквото и да се занимават в бъдеще, винаги мислите им да бъдат за България. Вярвам, че самият факт, че 
вие отново сте тук, където са вашите корени, семейства, близки, приятели, е точно защото се водите от мисълта за 
България“, каза държавният глава. 
Президентът изрази надежда, че с форуми като този младите хора ще направят правилния избор, когато поставят на 
везната по-доброто заплащане, по-добрите условия от една страна и емоционалната връзка със земята, където са 
направили първите си стъпки. „За мен вие сте по-важни от чуждестранните инвестиции в България. Вие идвате тук със 
знания и опит за нови обществени модели и бизнес отношения, за нови стандарти, от които България има остра нужда, за 
да преодолее изоставането и да поеме по пътя на една всеобхватна модернизация. Това, като капитал, което вие сте 
концентрирали в себе си, струва много повече от парите“, заяви той. 
По думите му младите хора идват в България с нов заряд на непримиримост към несправедливостта и беззаконието, с 
които нашето общество постепенно се е примирило и които са основната пречка за общественото ни развитие. „За мен е 
много положително това, което разбрах и от организаторите, че все по-голям е интересът, който проявявате към 
хуманитарните професии. Ако нещо не ви харесва в България днес, то ние заедно трябва да го променим. Сигурен съм, че 
вие сте между хората, които не робуват на всеизвестни тези като „Тук е така“, „Това не е моя работа“ или пък „Нищо не 
зависи от мен“. Напротив, ако искаме да променяме нещо, то това зависи от нас“, зави още Румен Радев. 
  
БНР 
 
√ Екатерина Захариева пристигна в Монреал за среща на жените министри на външните работи 
Вицепремиерът Екатерина Захариева e в Монреал, за участие в първата официална Среща на жените - министри на 
външните работи.  
Форматът е под патронажа на първия дипломат на Канада Кристия Фрийланд и на Федерика Могерини, върховен 
представител на ЕС за външната политика и сигурността. 
За срещата са поканени всички 28 жени – министри на външните работи от Азия, Америка, Африка, Европа и Океания. 
„Канада и ЕС вярват, че среща на жените външни министри, посветена на ключови външнополитически теми и парещи 
предизвикателства, ще изпрати по цял свят силен сигнал за лидерските умения на жените и ще открои още веднъж колко 
е важно във всички нива на вземане на решения да участват жени“, се казва в поканата до министър Захариева, подписана 
от Кристия Фрийланд и Федерика Могерини. 
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След края на форума българският първи дипломат ще участва в отбелязването на 110-ата годишнина от обявяването на 
Независимостта на България, което ще събере българската общност в Монреал, в храма „Свети Иван Рилски“. В страната 
живеят постоянно около 75 000 български граждани. След премахването от канадска страна на 1 декември 2017 г. на 
визовите ограничения за краткосрочно пребиваване, се отбелязва ръст в пътуванията на българи до северноамериканската 
страна. За първите шест месеца на 2018 г. 6,9% повече българи са пътували до Канада в сравнение със същия период на 
2017 г., а 19,9 на сто повече канадци са посетили страната ни. 
През 2017 г. стокообменът се равнява на 115,6 млн. щатски долара, което е с 7,2 на сто повече от предходната година. 
Предварителните данни за първата половина на 2018 г. сочат ръст с 42,3% в стокообмена, като през периода износът ни за 
Канада нараства с 41,5 процента на годишна база. 
От Канада министър Захариева ще отпътува за САЩ, където ще се включи в състава на водената от премиера Бойко Борисов 
българска делегация за 73-тата редовна сесия на Общото събрание на ООН. 
 
√ Процедурата за стартиращ бизнес "Насърчаване на предприемачеството" предизвиква огромен интерес  
Актуалните възможности за финансиране на стартиращ бизнес по оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност" бяха представени на семинар в София. Най-голям интерес предизвиква процедурата "Насърчаване 
на предприемачеството".  
Процедурата е вече отворена и разполага с бюджет повече от 67 млн. лв. Идеята е да се подкрепят прохождащи фирми, 
регистрирани след края на 2016 година. Секторите, които ще бъдат финансирани са разделени в две групи, поясни Анна 
Генчева от Областния информационен център - София. В едната група като приоритетни по Националната стратегия за 
насърчаване на малките и средни предприятия сектори са изведени производството на текстил, на химични продукти, на 
електронни и оптични продукти, на компютърна и комуникационна техника, издателската дейност. Във втората група 
попадат обработката на кожи, производството на изделия от корк, слама и материали за плетене, производството на 
лекарствени вещества и продукти, дейности в областта на дизайна и фотографията, както и медико-социални грижи с 
настаняване.  
Минималният праг, за който може да кандидатства всяка фирма е 50 хиляди лева, а максималният - 200 000. Фондовете 
на ЕС покриват 80% от интензитета на дейността, останалите 20 се съфинансират от фирмите. До момента са подадени 264 
проектни предложения.  
Освен тази процедура за безвъзмездно финансиране, на представителите на бизнеса бяха представени и възможностите, 
предоставяни от Фонда на фондовете. Тук финансовата подкрепа се предоставя под формата на облекчено кредитиране и 
дялово финансиране. "Планираме в рамките на следващата година, стартирайки отсега, да имаме продукти във всички 
фази на развитие на предприятието - от начален стартъп капитал до финансиране за вече развили се, растящи предприятия, 
доказали на пазара своята експертиза, продукт или услуга предприятия", посочи Ангелина Тодорова от Фонд "Мениджър 
на финансови инструменти в България". 
 
√ Управляващите в Турция намалиха рязко прогнозите за икономическия растеж през тази и следващата година  
Властите в Анкара намалиха рязко прогнозите за растежа на турската икономика през 2018-а и 2019-а година в 
дългоочакваното представяне на тяхната средносрочна икономическа програма, идващо на фона на дълбока валутна 
криза при която лирата се обезцени спрямо долара с около 40% в рамките на настоящата година. 
Според представените от финансовия министър Берат Албайрак данни, цитирани от Ройтерс, БВП на Турция се очаква да 
нарасне с 3,8% през тази и с 2,3% през следващата година, като това представлява солидна низходяща ревизия от 
предходни прогнози за солидна икономическа експанзия от 5,5 на сто през всяка една от двете години. За 2020-а година 
се очаква растеж от 3,5 на сто. 
"За сега ще станем свидетели на постепенно увеличаване на растежа. Нашата основна цел е да постигнем икономически 
растеж от 5% от 2021-а година нататък", заяви Албайрак. "Ще реализираме необходимите политики и мерки, за да 
гарантираме, че икономическите трудности ще бъдат преодолени. Ние сме наясно със силните и слабите страни на 
икономиката". 
В средносрочната правителствена програма се залага нарастване на инфлацията до 20,8% през тази година, преди тя да се 
понижи до 15,9% догодина и до 9,8% през 2020-а година. В същото време се очаква нивото на безработица да нарасне до 
11,3% през тази и до 12,1% през 2019-а година, преди да се понижи до 11,9% през 2020-а година. 
Берат Албайрак заяви, че властите в страната ще дадат приоритет на инвестициите във фармацевтичното, енергийното и 
нефтохимическото производство, за да се намали дефицита по текущата сметка, като се очаква той да спадне от 4,7% от 
БВП през 2018-а година до 2,6% през 2021-а година. 
Той отбеляза, че Турция ще прекрати всички инвестиционни проекти за които тръжната процедура не е приключила. 
Според него Анкара ще преразгледа своите схеми за социално осигуряване и ще преструктурира инициативната схема за 
стимули на износа. 
Представяйки средносрочната икономическа програма, Берат Албайрак каза, че правителството очаква да спести 60 млрд. 
турски лири (около 9,6 млрд. долара) през 2019-а година и че няма да има по-нататъшно преструктуриране на данъчните 
и на другите правителствени сметки. 
Финансовият министър посочи, че износът на Турция през 2018-а година ще бъде размер на 170 млрд. долара и постепенно 
ще нарасне до 204,4 млрд. долара до 2021-а година. В същото време вносът се очаква да достигне 236 млрд. долара през 
настоящата година, след което да нарасне до 244 млрд. долара през 2019-а година. По този начин търговският дефицит на 
страната ще бъде в размер на 66 млрд. долара в края на 2018-а година и от 62 млрд. долара в края на следващата година. 
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Според правителствения документ, представен от финансовия министър, Турция ще направи лихвени плащания (за 
обслужване на задължения) за 66,4 млрд. турски лири (около 12,2 млрд. щатски долара) през 2018-а и за 117,3 млрд. лири 
през 2019-а година. 
Като част от новата програма, Турция ще преструктурира "текущия кредитен дълг", посочи Албайрак, но без да влиза в 
детайли. Ще бъде преструктурирана и Банката за недвижими имоти на Турция. 
Турската лира поскъпна за кратко спрямо долара и еврото в очакване на средносрочната правителствена икономическа 
програма, след което се оказа под известен нов натиск от продажби на фона на рязко занижените прогнози за растежа на 
турската икономика.  
Щатският долар поскъпва с 0,85 към 6,3000 турски лири, а еврото - с около 1% към 7,3800 лири, след като по-рано през 
деня те се понижиха до дъна за настоящата седмица, съответно от 6,1230 и от 7,1750 турски лири. 
 
Economic.bg 
 
√ Нова програма ще финансира обучението на кадри за туризма 
Пилотният проект ще обхваща регистрираните безработни, желаещи да се преквалифицират  
Социалният министър Бисер Петков и министърът на туризма Николина Ангелкова подписаха споразумение за 
партньорство, с което ще позволи да се финансира обучението на кадри в туризма. С дейностите, заложени в документа, 
ще се подпомогне повишаването на квалификацията на работната сила с нужните знания и умения според търсенето на 
туристическия бранш, смятат двамата. 
Пилотният проект предвижда хора, регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта, да бъдат обучавани в 
центровете в Царево и Смолян на държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“. 
Средствата за квалификационните програми през тази година се отпускат от Националния план за действие по заетостта. 
„Ще търсим възможност и за отпускането на целеви средства, с които да се осигури обучение както на безработни, така и 
на желаещи да се преквалифицират“, коментира министърът на туризма Николина Ангелкова. 
Предстои да бъде създадена експертна група с представители на Министерството на туризма, Министерството на труда и 
социалната политика и Агенцията по заетостта, която ще подготви план за изпълнение на споразумението. В срок от два 
месеца след подписването на документа експертите  трябва да са готови с предложенията си. 
„Ще бъде проведена и разяснителна кампания за бизнеса, с която ще дадем изчерпателна информация как ще могат да 
се възползват от съвместната квалификационна програма“, каза още Ангелкова. 
Продължителността на квалификацията ще бъде определена от центъра, а професиите, в които ще се обучават хората, 
търсещи работа, са хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг, камериер, портиер, пиколо, готвач, сервитьор, барман и 
други. След преминаване на обучителния курс ще бъде издавано удостоверение за професионална правоспособност. 
„До края на годината се предвижда да бъдат обучени около 250 души, като се очаква през следващата година техният брой 
да се увеличи“, съобщи министър Бисер Петков. Той допълни още, че по последни данни около 20 хил. са незаетите места 
в сектор туризъм, което го нарежда на водещите места по потребление на работна сила. Министърът информира още, че 
през 2018 г. сезонно наетите работници от трети страни са двойно повече спрямо година по-рано, достигайки 7700. 
Туризмът е ключов икономически сектор, който създава около 13% от БВП на България и в него са заети близо 11% от 
всички работещи през миналата година. Ангелкова коментира, че една от основните задачи е обезпечаването на бизнеса 
с квалифицирани кадри. „Общо наетите в туризма и свързаните с него икономически дейности са повече от 335 хил. души 
през 2017 г.“, посочи още тя. 
 
Дарик  
 
√ Маринов: Големите очаквания ме карат да се мобилизирам  
"Не съм говорил с конкретен човек за поста на главен секретар. Сондирал съм мнения. Но има длъжност заместник-главен 
секретар. В момента той изпълнява функциите на главен секретар. Това е Георги Арабаджиев". Това заяви пред NOVA 
новият вътрешен министър Младен Маринов. Той подчерта, че при предложението ще бъдат спазени всички изисквания 
на закона. 
Маринов категорично отхвърли твърденията, че от "Атака" са се съгласили да подкрепят неговата номинация за министър, 
ако получат думата за определяне на главен секретар.  
На въпрос дали се притеснява от това, че вече е влязъл като политическо лица в министерството, Маринов отговори: 
"Притеснение не бих казал. Притеснението ми идва от това, че влизам в ново поприще, тук отношенията ще са съвсем 
други и това, което се очаква от мен, ще е различно. Но повече ме притесняват големите очаквания, които ме карат да  се 
мобилизирам и да се покажа във върхова форма. Надявам се и сега да е така. Като знам с какъв екип работя, имам 
увереност да продължа", призна Маринов. 
"Семейството ми винаги ме е разбирало. Имам дъщеря на 23 години и син, който след няколко дни ще навърши 18 години. 
Добри деца са", допълни той по повод емоциите, с които прие министерския пост вчера. 
В четвъртък президентът Румен Радев отправи критики във връзка с номинацията на Маринов за министър. Той заяви: 
„Просто е парадоксално: премиерът маха министър на вътрешните работи  заради мърлявата работа на полицията, както 
той се изрази. А по закон тази мърлява работа се планира, организира, ръководи и контролира от главния секретар на МВР, 
който пък съответно, заради тази мърлява работа, се предлага за министър. Аз не го разбирам това”. 
Маринов коментира това изказване с думите: „Всеки има право на мнение и на оценка, още повече президента като 
върховен глава на държавата. Но аз стъпвам на фактите". Маринов изброи резултатите откакто е на поста главен секретар 
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на МВР - с 8% по-малко регистрирани битови престъпления и тенденция на намаляване на жертвите на катастрофи в 
сферата на пътната безопасност. 
"Енергията, която даваме за противодействие между институциите, трябва да я отдаваме, за да свършим работа и да дадем 
сигурност на хората", допълни той. 
Относно ареста на разследващи журналисти в Радомир, за който писаха и чужди медии, той поясни: "Колегите са 
арестували лица, които с фенерчета отиват на местопрестъпление. Снети са им сведения, както биха били снети сведения 
от всеки нормален гражданин, който се е намирал на местопрестъпление". 
 
В. Монитор 
 
√ Вълчев: за преодоляване на неграмотността е важен подходът  
Педагогическите подходи - учебните програми, методите на преподаване и на оценяване, са основните инструменти в 
системата за преодоляване на неграмотността, заяви в Ямбол министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.  
Разпределителният механизъм има за цел да създаде относително равни финансови възможности за осъществяване на 
образователния процес в малките селища и училища, както и в учебните заведения с деца от уязвими социални групи. 
Според Вълчев с помощта на всичките си институции, инструменти и служители държавата трябва да върне в клас децата, 
които са отпаднали преждевременно от училище, а впоследствие да полага ежедневни усилия да придобият основни 
знания и компетентности, предаде БТА. 
По думите на просветния министър основният фактор в образователната система си остава учителят. „През последните 
години мотивацията на учителите бе понижена, както и средният успех на кандидатстващите в педагогически направления. 
Важно е да мотивираме по-добрите ученици да се включат в педагогическите специалности“, коментира той.  
Вълчев откри обновената сграда на средно училище „Св.Климент Охридски“ в Ямбол. Цялостното реновиране на едно от 
най-големите училища в града, както и на три детски заведения, е финансирано по оперативната програма „Региони в 
растеж“ 2014 - 2020 година. Министърът се срещна с директори на детски градини и училища от града, а по-късно посети 
ОУ „Д-р Петър Берон“ и учебна практика на ученици в дуална форма на обучение. 
 
√ София превръща старите дрехи в дизайнерски 
Контейнери за използван текстил ще бъдат разположени в кварталите  
Стар текстил, който после може да бъде превърнат в дизайнерски дрехи, ще се събира във всички столични райони. От 
“Московска” 33 имат идея, специални контейнери да бъдат разположени из целия град, а организациите, които ще ги 
стопанисват да преценяват, дали текстилът да се продава като втора употреба или да се рециклира. Това съобщи зам.-
кметът по екология Йоана Христова, която заедно с градоначалника Йорданка Фандъкова бяха на двудневно посещение 
във Виена, където разгледаха инсталациите за изгаряне на боклук “Шпителау” и “Пфафенау”. 
“Вярвам, че по този начин ще увеличим количеството на онези отпадъци, които повторно могат да бъдат употребени”, 
обясни Христова. 
В момента столицата разполага с четири контейнера за текстил, разположени в Южния парк, Борисовата градина и пред 
инспектората. Решението за поставянето на контейнери за текстил във всички райони ще трябва обаче преди това да мине 
през гласуване в Столичния общински съвет. 
По време на посещението си Фандъкова обсъди с австрийски експерти предостоящото изграждане на инсталация за РДФ 
горене на отпадъци. В момента заради липсата на инсталация за оползотворяване на отпадъците, обработени като твърдо 
гориво, общината плаща 5 млн. лв. годишно на циментови заводи в страната за извозването му. Новата инсталация ще 
бъде построена на площадка на ТЕЦ - София в района на Централна гара. Фандъкова обясни, че с пускането й част от 
старите мощности на “Топлофикация” вече няма да работят с пълен капацитет и по този начин ще се намалят емисиите на 
фини прахови частици с 9,5%, емисиите на въглероден диоксид - със 7% и азотните оксиди - с 2%. Кметицата обясни, че с 
експлоатацията на инсталацията 40 000 домакинства ще имат възможност да се топлят с парно от боклук. Във австрийската 
столица бройката е 370 хиляди, което е 45% от всички домакинства в града. 
Фандъкова подчерта, че в последните две години непрекъснато е в контакт с колегите си във Виена, за да обменя опит за 
изгарянето на боклука. Във Виена има четири инсталации за изгаряне на отпадъци - “Шпителау”, “Пфафенау”, 
“Фльотцерщайг” и “Симерингер Хайде”, които оползотворяват годишно около 900 хиляди тона боклук, опасни отпадъци и 
шлака. Заводът Шпителау се помещава в центъра на града и впечатлява с дизайна си, достоен за произведение на 
изкуството. Разноцветната фасада, златното кълбо на комина, озелененият покрив и новозасадените дръвчета превръщат 
Шпителау в неповторима гледка и символ на Виена наравно с катедралата “Свети Стефан” и Виенското колело. Пфафенау 
се счита за една от най-модерните инсталации за горене на боклук в Европа и в нея са инвестирани 220 милиона евро. 
Пусната е в експлоатация през септември 2008 г. Фльотцерщайг пък е най-старият завод за изгаряне на боклука и работи 
от 1963 г., а в Симерингер Хайде се горят опасни отпадъци и работи от 1980 г. Вредните емисии в инсталациите за изгаряне 
на отпадъци имат стойности с около 90% под допустимите норми и по този показател дружеството е водещо в световен 
мащаб. Във Виена отпадъците се събират разделно и по възможност се рециклират. В града са разположени общо 400 000 
контейнера за разделно събиране на хартия, стъкло, биологични отпадъци и боклук, който не може да се преработва. 
Такса смет в София - на калпак от 2020 г. 
Най-реалистичният вариант за изчисляване на така смет в София е на база брой жители. Това заяви кметът на столицата 
Йорданка Фандъкова във Виена. По Закона за местните данъци и такси методиката за изчисляване на таксата трябва 
задължително да бъде променена до 2020 г. и тя вече не може да е на база на данъчната оценка или балансовата стойност 
на имота. 
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Общините ще могат да избират от 3 варианта - количество изхвърлен отпадък, брой на обитателите в жилището или 
таксуване по чували. 
Според законопроекта е възможно в рамките на едно и също населено място общината да прилага различни методики за 
формиране на такса смет. Освен това се допуска кметствата да определят и "други основи", върху които да начисляват 
такса смет, но само ако докажат, че реално не може да се приложи нито един от посочените варианти. 
“От една страна, промяната на методиката трябва се доближи до разбирането “замърсителят плаща”. От друга страна 
обаче, не трябва да се стига до драстично повишаване на таксите за гражданите”, категорична е Фандъкова. 
Ако София избере таксата да се плаща на калпак, на практика всички собственици ще бъдат задължени да уведомят 
общината колко души в техните жилища са ползвателите на услугата сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на 
отпадъка и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. 
 
√ Наши ученици с награда за млади учени 
Александър Шопов и Атанас Стефанов и научният им ръководител Александър Куртенков спечелиха наградата на 
Съвместния изследователски център на ЕК (JRC) по време на Европейския конкурс за млади учени. 
Състезанието се проведе в ирландската столица Дъблин между 14 и 18 септември 2018 г. Победителите от националния 
ни конкурс „Млади таланти“ взеха приза за проекта си „COLOUR RELATIONS IN YOUNG STELLAR OBJECTS“, в който изследват 
възможностите за търсене на млади звездни обекти. Наградата на учениците е посещение на Изследователския център на 
ЕК в Испра, Италия. 
Заедно с учениците от пловдивската Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ две награди получи студентът Ивайло 
Желев за проекта DIGITAL IMAGE DENOSING BASED ON SPHE. 
През следващата година домакин на Европейския конкурс за млади учени ще бъде България, след като Министерството 
на образованието и науката защити успешно кандидатурата на страната ни. 
 
√ ОИСР понижи прогнозата си за световната икономика  
Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР) преразгледа към понижение прогнозата си за растежа 
на световната икономика за 2018 г., предоха световните агенции. Организацията очаква показателят 3,7% спрямо 
прогнозираните през май 3,8 на сто. През март експертите й вещаеха растеж от 3,9%. ОИСР преразгледа към понижение и 
прогнозата си за 2019 г. от 3,9% на 3,8%. За еврозоната ОИСР прогнозира растеж от 2%, спрямо 2,2 на сто през май. За 
догодина очакванията са за растеж от 1,9% спрямо 2,1% при предишната прогноза. 
Макар САЩ да са източник на напрежението в търговията икономическите перспективи на Вашингтон остават най-
положителни в ОИСР, която обединява големите развити икономики. Това е така благодарение на намаляването на 
данъците и на правителствените разходи, отбелязва Ройтерс. 
ОИСР остави без промяна прогнозата си за растежа на САЩ тази година на равнище 2,9 процента, но намали очакванията 
си за догодина от 2,8 на сто до 2,7 процента. 
Организацията отбелязва, че американските мита вече се отразяват на най-голямата световна икономика и прогнозира, че 
наложените мита ще повишат цените като цяло в САЩ с 0,3-0,4 процента. 
ОИСР посочи, че по-слабата валута досега е помогнала на Китай (който не е член на организацията) да абсорбира по-
високите американски мита. Организацията остави без промяна прогнозата за китайския растеж на равнище 6,7 процента 
за тази година и 6,4 на сто догодина. 
За Русия организацията не е променила прогнозата си и очаква икономически растеж от 1,8 процента тази година и 1,5 на 
сто догодина, информира ТАСС. 
ОИСР отбелязва, че перспективите за икономическия растеж в света сега са малко по-слаби, отколкото се е очаквало през 
май, когато организацията публикува предишния си доклад за растежа на световната икономика. 
Изострянето на напрежението в търговията, влошаването на финансовите условия на динамично развиващите се пазари и 
политическите рискове могат още по-силно да подкопаят устойчивия средносрочен растеж по целия свят, коментира 
организацията, цитирана от ТАСС. 
 
Капитал 
 
√ Започва набирането на частни и общински проекти за развитие на градовете за 600 млн. лв. 
Фондът на фондовете подписа споразумения с финансовите посредници, които ще субсидират идеи на общини, 
физически и юридически лица 
Фондът на фондовете подписа оперативните споразумения с обединение "Фонд за устойчиви градове" и "Регионален 
фонд за градско развитие", избрани за финансови посредници на три фонда за градско развитие – София, Юг и Север. 
Посредниците ще управляват 353.3 млн. лева, осигурени от оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020. Те имат 
ангажимент да осигурят и допълнителен частен ресурс в размер малко над 40% от финансирането. Затова се очаква, че 
сумата, която ще достигне до крайните получатели, ще е близо 600 млн. лв. 
Посредниците обявиха, че вече имат готовност да набират и финансират проекти. 
Къде ще се финансира 
Обединение "Фонд за устойчиви градове" включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска 
консултантска организация и ще управлява проекти в Южна България и столицата. За фонд Юг са предвидени близо 135 
млн. лв, а за София – 87 млн. лева. 
"Регионален фонд за градско развитие", който е собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), "Елана 
инвестмънт", "Елана холдинг" и "Болкан адвайзърс" ще управляват 130 млн. лева за проекти в Северна България. 
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Пет пъти повече средства 
Крайни получатели на средствата могат да бъдат общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни 
партньорства, физически лица и др. Новост е, че финансирането ще обхваща 39 общини, докато през миналия програмен 
период те бяха седем по линия на инициативата за устойчиво градско развитие JESSICA. Друга разлика е, че предвидените 
сега средства са пет пъти повече. 
Фондовете за градско развитие ще подкрепят проекти, свързани с подобряване на градската среда, спортна 
инфраструктура, транспорт, енергийна ефективност, индустриални зони. Новост е, че допустимите проекти могат да 
включват не само градско развитие, но и туризъм и културно наследство, свързано с обекти от национално или световно 
значение. Ограничение ще бъде изискването проектите да са центрирани в някоя от зоните за въздействие в интегрирания 
план за развитие, които всеки от 39-те града е приел. 
Инвестициите ще са под формата на кредити или на кредит плюс безвъзмездна помощ (грант), чийто максимален размер 
може да е 85% от сумата, когато става въпрос за проекти, свързани с енергийна ефективност на студентски общежития 
например, туризъм, културно наследство. 
Горната граница на сумата за един проект за градско развитие е 20 млн. евро, за туризъм – 5 млн. евро, за обекти от 
културното наследство с национално и световно значение – 10 млн. евро. 
Максималният срок за връщане на кредита е 20 години, а максималният гратисен период – 3 години. Лихвеният процент 
за средствата, осигурени по линия на оперативната програма, ще е под пазарния, а за набрания от посредниците капитал 
– на обичайните за банката нива. 
Всеки от посредниците ще консултира кандидатите, това ще прави и специално създадено звено за координация във 
Фонда на фондовете. 
Повечето от общините вече имат планове за проекти, които да финансират през този инструмент. На събитието на "Капитал 
Градове" в Стара Загора изпълнителният директор на ФЛАГ Надя Данкинова съобщи, че проекти може да има от частния, 
както и от публичния сектор. 
Фондът на фондовете 
Фондът на фондовете управлява средства от 1.2 млрд. лв. по четири оперативни програми: "Развитие на човешките 
ресурси", "Иновации и конкурентоспособност", "Околна среда", "Региони в растеж", финансирани с европейски средства. 
Основната му дейност е да структурира и управлява финансови инструменти за инвестиционна подкрепа чрез заеми, 
гаранции или дялово участие. Те са насочени към проекти, които биха могли да започнат да се самоиздържат, а това 
осигурява възвръщане и повторно използване на средствата. 
Фондът на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други институции, които от своя страна 
осигуряват допълнителен частен ресурс и увеличават предвидените публични средства. Крайните получатели 
кандидатстват за финансиране пред посредниците. 
 
Investor.bg 
 
√ Дълговете на администрацията продължават да растат 
Задълженията на общините остават без промяна спрямо първото тримесечие на 2018 г. 
Просрочените задължения на администрацията към бизнеса и гражданите се увеличават средно с милион на месец тази 
година. В края на полугодието те възлизат на 330,4 млн. лв., докато в края на първото тримесечие на 2018 г. те са почти 
328 млн. лв. 
Това показват данни на Министерство на финансите, публикувани на сайта на ведомството. На годишна база увеличението 
обаче е далеч по-голямо – за първите 6 месеца на 2017 г. неразплатените договори възлизат на 212 млн. лв., което значи, 
че са се увеличили с над 118 млн. лв. за една година. 
От разбивката за второто тримесечие на 2018 г. става ясно, че забавените задължения на централното правителство са в 
размер на 72 млн. лв. (при 65 млн. лв. за първите три месеца от годината) към края на юни, а неразплатените средства от 
социалноосигурителните фондове (в това число и на НЗОК) са в размер на близо 120 млн. лв. Тук трябва да уточним, че в 
тази сума се имат предвид просрочените пащания на касата към чужди здравни фондове. 
Общините пък са забавили плащания за 138 млн. лв. от началото на годината до края на юни. Сумата за първото тримесечие 
беше същата.  Спрямо края на миналата година размерът на общинския дълг и общинските гаранции се увеличава с 85,9 
млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 17,9 млн. лв. и на увеличение на размера на 
външните заеми със 103,8 млн. лв. 
Просрочените задължения по сметки за средствата от ЕС за периода от януари до края на юни 2018 г. са в размер на малко 
над 9 млн. лв. За сравнение, година по-рано по същото време просрочията по това перо са били в размер на 10,7 млн. лв. 
 
√ С 34 млн. лева са скочили оборотите по Северното Черноморие през лятото 
Близо три пъти са спаднали административните данъчни нарушения, отчете Валери Симеонов 
С 34 млн. лева са се увеличили оборотите на работещите в туристическия бранш по Северното Черноморие през това лято 
в сравнение със същия период на миналата година, каза днес във Варна вицепремиерът Валери Симеонов. 
Заедно с областния управител Стоян Пасев и кмета на крайморския град Иван Портних той участва в разширено заседание 
на съвета по проблемите на туризма, който включва представители на всички контролни институции, съобщи БТА. 
През отминалия вече сезон броят на извършените престъпления по северното крайбрежие е намалял с близо 25 на сто, а 
разкриваемостта се е повишила с около 50 на сто, отчете Симеонов. По думите му близо три пъти са спаднали 
административните данъчни нарушения. 
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Вицепремиерът допълни, че от НАП - Варна отчитат 8% ръст на събраните данъци през сезона. Той уточни, че все още 
продължават проверките на собствениците на 302 луксозни автомобила, които трябва да докажат с какви приходи са 
купили колите си.  
Шумовото замърсяване по Северното Черноморие като цяло бе ограничено и го нямаше грохотът от заведенията от 
предишни лета, каза още Симеонов. По думите му през сезона са констатирани 148 такива нарушения, което показва, че 
проблемът не е окончателно решен, но поне е ограничен. 
Вицепремиерът допълни, че инспекторите по труда са регистрирали доста нарушения на графиците на работещите в 
различни обекти. Според него обаче това е нормално заради липсата на работна ръка. Когато служителите не достигат, 
графиците се нарушават, но хората трябва да получават заплащане за извънреден труд, посочи Симеонов. 
Сезонът беше успешен, обобщи вицепремиерът и благодари на институциите за добре свършената работа. Областният 
управител Стоян Пасев допълни, че въпреки края на лятото проверките може да намалеят, но ще продължат през цялата 
година. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Ще стигнем ли до финала на Световното първенство по волейбол? Прогнозата на Любо Ганев 
- В министерския стол. Гостува новоизбраният регионален министър Петя Аврамова 
- Политически сценарии и идеи за решения. Говори Румен Петков 
- Македония преди референдума - каква е волята на македонците? Бившият премиер Владо Бучковски 
- "Независими с велосипеди". Всичко за инициативата на Посолството на Дания от посланик Сьорен Якобсен 
- Уникални кадри от строежа на НДК през 1980-ма 

БТВ, "Тази сутрин" 
- В стола на Московски - какво е наследството в транспорта? Първо телевизионно интервю на новия министър 

Росен Желязков. 
- На живо от Калояновец - ще бъдат ли наказани родителите, които биха учителка пред учениците й? 
- Кои грипни щамове ще ни атакуват тази зима и как да се предпазим? В студиото - проф. Тодор Кантарджиев. 
- В рубриката "Чети етикета": Експеримент на bTV - Колко опасно е да шофираш с мобилен телефон. 
- Последното голямо пътуване в края на лятото - Кои са най-натоварените пътни участъци? 
- Специалният участник във "Фермата" - големият спортист Йордан Йовчев за силата и родолюбието. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Гостува старият главен секретар и нов вътрешен министър - Младен Маринов. 
- Гратисчия и контрольори в схватка. Пореден случай на агресия в градския транспорт. 
- Още задържани за обира в Роженския манастир. На живо - кой стои зад обира? 
- Възпитателка твърди, че е нападната от родители на второкласник. Те пък я обвиняват в агресия спрямо детето 

им. Къде е истината? 
- Как България стана "Балгария"? Грешка в класна стая взриви социалните мрежи. 
- Хвърляш фас на улицата, глобяват те! Колко плащат нарушителите? 
- Четири грипни щама ни атакуват. Колко са опасни и как да се предпазим? 
- Мотористи за толерантност на пътя. На живо преди най-мащабното мото шествие. 
- Симо и Богдана от БГ Радио нахлуват на снимачната площадка на "Откраднат живот". Каква е причината? 

 
√ Предстоящи събития в страната за 21 септември  

София. 
- От 16.00 часа в Музея за история на София президентът Румен Радев ще отличи младежи, постигнали за първи път у 

нас златно ниво в международната младежка програма „Награда на херцога на Единбург – България“. 
- От 09.00 часа ще започне заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще се срещне с представители на синдикалните 

организации в МВР. 
- От 09.00 часа в митрополитската катедрала „Св. Вмца Неделя“ Белоградчишкият епископ Поликарп ще отслужи 

Архиерейска света Литургия, с която ще бъде отбелязана 40-та годишнината от рождението на епископа. 
- От 11.00 часа на входа на ГД „Национална полиция“ ще се състои брифинг за предприетите мерки във връзка с 

предстоящите празнични дни и очаквания засилен трафик. 
- От 11.00 часа в сградата на Министерство на младежта и спорта ще се състои церемонията по награждаване на 

участниците в „Спортувай с послание“. Участие в събитието ще вземе и министър Красен Кралев. 
- От 11.00 часа на гроба на поета Иван Вазов Националният литературен музей ще отбележи с поклонение 97-ата 

годишнина от смъртта му. 
- От 11.30 часа пред Паметника на незнайния войн ще бъдат отбелязани Правото на мир и седемдесетата годишнина 

от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН. 
- От 14.00 часа при протестната палатка пред служебния вход на Народното събрание ще се проведе брифинг на 

инициативата „Системата ни убива“. Темата е „Зависима независимост“.  
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- От 14.00 часа в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за технически проекти при ремонта на 
над 30 км третокласни пътища в област Бургас, както и за спасителни археологически проучвания по трасето на 
Мездра – Ботевград. 

- От 15.00 час в пресцентъра на зала „Арена Армеец“ ще бъде представена на книгата-фотоалбум за Любо Ганев „ Любо 
Ганев – Светът от високо“. 

- От 17.00 часа в парк „ Военната Академия“ ще бъде открито третото издание на единствения по рода си фестивал 
„живият огън на традициите“ под надслов „Символ и ритуал“. 

*** 
Асеновград.. 
- От 20.00 часа в Нощта на музеите ще има безплатен музеен тур из трите музейни сгради и емблематични църкви. 

*** 
Благоевград./с. Дъбрава.  
- На 21 и 22 септември ще се проведе The Brava Balkan Fest. 

*** 
Благоевград./с. Падеш. 
- От 10.30 часа в двора на Дома за пълнолетни лица с деменция ще бъде отбелязан Световният ден за подкрепа на 

хората с болестта на Алцхаймер и деменция. 
*** 
Благоевград./с. Струмяни. 
- От 14.00 часа в читалище „Братя Миладинови“ РИОСВ – Благоевград ще проведе образователна програма за 

Европейската седмица на мобилността. 
*** 
Бяла (Русе). 
- От 13.30 часа на пл. „Екзарх Йосиф I” ще се проведе лекоатлетическото състезание по щафетно бягане „Бяла Рън 2018“. 

***  
Бургас.  
- От 14.30 ч в залата на Областна администрация Бургас ще се проведе брифинг за представителите на медиите по 

повод срещата на зам.министър председателя Валери Симеонов с кметовете на черноморските общини и 
представители на регионалните дирекции във връзка с приключването на летния сезон. 

*** 
Велико Търново. 
- От 11.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на сдружение „Младежи за развитие 

на Лясковец” във връзка с реализацията на международен проект по Еразъм+. 
- От 16.30 часа по улица „Васил Левски“, пред Община Велико Търново, ще се проведе Дефилир и откриване на 

Международен фестивал на военните оркестри.  
- От 18.30 часа на крепостта Царевец ще бъдат отбелязани Европейски дни на наследството: Изложба „Звънът - 

миналото среща бъдещето” и включване в европейската инициатива „Нека първият им звън изрече думата „мир“. 
- От 20.00 часа ДКС „Васил Левски“ „Осмото чудо“ – концерт-спектакъл на Фолклорен ансамбъл „Българе“.  

*** 
Видин. 
- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА във Видин ще бъде представен трансграничният проект „Живи човешки 

съкровища на трансграничния регион“, проектен код ROBG- 581.  
***  
Горна Оряховица.  
- От 18.00 часа при Паметен знак на загиналите във войните горнооряховчани ще бъде отбелязан Денят на 

Независимостта на България. 
*** 
Монтана. 
- От 15.00 часа в Художествена галерия „Кирил Петров“ ще се проведе кръгла маса с ученици в Х клас от средните 

училища в Монтана на тема „За цената на независимостта – преди 110 години и сега … или „Защо лошият мир е много 
по-добър и от най-добрата война?!“. 

*** 
Пещера. 
- От 18.00 часа в Народно читалище „Развитие“ Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик ще 

представи благотворителната театрална постановка „Скици от малкия град“. 
*** 
Пловдив. 
- От 09.00 до 16.00 часа Центърът за управление на трафика в Пловдив ще отвори врати за посещение на граждани. 
- От 10.00 часа пред храм ,,Св. Свети Константин и Елена’’ в Стария град ще се открие Есенният панaир на занаятите с 

Пленер ,,Кукли”. 
- От 19.30 в Дома на културата “Борис Христов” ще бъде открит фестивалът ONE DANCE WEEK 2018. 

*** 
Русе. 
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- От 09.30 часа Комплексният онкологичен център в Русе ще проведе информационна среща за превенцията на рака на 
гърдата в шивашко предприятие „Антоан Вил” в Русе. От 10.30 часа ще се проведе беседа в управлението на 
Пристанищен комплекс – Русе ЕАД, на улица „Пристанищна” 22. 

*** 
Сливен. 
- От 10.00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще се срещне с директори на детски градини 

и училища в Сливенска област. След това министър Вълчев ще посети ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Речица“, 
Сливен, ОУ „Н. Прокопиев“ в с. Сборище, община Твърдица, началния етап в СУ „Иван Вазов“ и СУ „Христо Ботев“ в 
Нова Загора. 

- От 11.30 часа на Дамарския мост началникът на сектор „Пътна полиция”-Сливен главен инспектор Илиян Николов ще 
даде брифинг за състоянието на пътния травматизъм в региона.  

***  
Сливница.  
- От 10.00 часа на градския стадион на футболен клуб „Сливнишки герой“ ще се проведе приятелска футболна среща 

между представителните отбори на сухопътните войски на Република България и Република Сърбия. 
*** 
Смолян. 
- От 19.00 до 19.15 часа в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян ще звучат магичните звуци на 

родопските чанове, а в този час камбани във всички европейски страни да забият в чест на културното наследство. 
- От 14.00 часа на паркинга между Мултифункционалната спортна площадка на стадион „Смолян” ще бъде даден старта 

на състезание по Дуатлон /велосипеди и бягане/, организирано от община Смолян по повод Европейската седмица 
на мобилността от 16 до 22 този месец. 

*** 
Стара Загора. 
- От 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Мериан Палас“ министърът на правосъдието Цецка Цачева ще връчи 

сертификати на магистрати, полицейски служители и социални работници, които завършват обучение на тема „Права 
на децата, специализация по младежко правосъдие за професионалисти в България: Обучение за специалисти, 
провеждащи изслушвания на деца".  

***  
Хасково.  
- От 19.00 часа камбаните на Камбанарията в град Хасково, парк Ямача, ще бият едновременно с тези в цяла Европа в 

рамките на инициативата на Федерална Република Германия под надслов „Нека първият им звън изрече думата „мир“ 
- Камбанен звън из цяла Европа" и в чест на културното наследство. 

***  
Шумен.  
- От 9.00 часа в зала 203 на общината ще заседава постоянната комисия „Бюджет и финанси”.  
- От 11.00 часа в зала 203 на общината ще заседава постоянната комисия „Европейски проекти, международно 

сътрудничество и взаимодействие с НПО”. 
- От 14.00 часа в зала 203 на общината ще заседава постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред”. 
- От 15.30 часа в зала 203 на общината ще заседава постоянната комисия „Териториално развитие и селищно 

устройство”. 
- От 16.30 часа във Военния клуб в Шумен ще бъде открита изложбата „Освобождението на Добруджа по време на 

Първата световна война 1916-1917 г.“. 
 
 
Profit.bg 
 
√ Щатските индекси записаха нови рекорди вчера 
Азиатските акции продължиха ръста си днес, след като щатският индекс S&P 500 вчера постави нов рекорд. В същото време 
доларът поевтинява вследствие на нагласите, че последната размяна на мита между Пекин и Вашингтон може да няма чак 
толкова голям негативен ефект, колкото се смяташе първоначално. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с  0.6%. Индексът отчита повишение от 4% от 14-месечното дъно, 
достигнато на 12 септември, подкрепен отчасти от очакванията, че Китай ще налее повече стимули в икономиката си, за 
да се справи с последствията от търговската война. 
Японският Nikkei нарасна с 0.6%, достигайки осеммесечен връх. 
На Уолстрийт акциите на промишлените компании оглавиха ръста вчера. Индексът Dow Jones се повиши с 0.95%, докато 
S&P 500 нарасна с 0.78%, като и двата индекса затвориха на рекордни нива. 
Ръстът идва, след като новите мита, които САЩ и Китай си наложиха взаимно, бяха по-ниски, отколкото се очакваше преди 
това, което повиши надеждите, че враждебността между двете най-големи икономики може би намалява. 
Въпреки това, някои анализатори предупреждават, че ръстът при някои активи може да се дължи основно на 
пренареждането на позициите преди края на тримесечието и да не отразява някаква трайна промяна в инвеститорските 
нагласи. 
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Китайските акции, които бяха засегнати най-сериозно от търговската война, възстановиха част от позициите си тази 
седмица. Индексът CSI 300, който падна до двудневно дъно миналата седмица, нарасна с 0.6% днес, записвайки 2.7% ръст 
за седмицата. 
Индексът ACWI на MSCI, който покрива 47 световни пазара, нарасна с 0.15% - близо до 5.5-месечното си дъно, достигнато 
в края на август, след като от началото на седмицата бележи повишение от 1.4%. 
Ръстът бе оглавен от развитите пазари извън САЩ, които бележат повишение от 2.3% от началото на седмицата. 
На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни 
валути, падна до тримесечно дъно. 
Еврото за последно се търгуваше на ниво от 1.1781 спрямо долара, точно под 2.5-месечния връх  от 1.1785, докоснат в 
четвъртък. 
Слабият долар и скокът в лихвите по щатските държавни облигации породиха опасения, че някои държави може би 
подменят доларите, с които разполагат във валутните си резерви, с други валути. 
Саймън Дерик от BNY Mellon в Лондон обаче твърди, че няма убедителни доказателства за такава сериозна промяна във 
валутните резерви. 
Британският паунд поскъпна до 1.3295 спрямо долара, което бе най-високото ниво от началото на юли, след силните данни 
за търговията на дребно във Великобритания. 
Следената отблизо среща на лидерите на страните от ЕС не даде резултати по отношение на спорния въпрос за търговията 
и ирландската граница. 
Лидерите от ЕС предупредиха британския премиер Тереза Мей, че са готови да се справят с излизането на Великобритания 
от блока без евентуална сделка, ако тя не направи компромиси. 
У дома бившият британски министър за брекзит Дейвид Дейвис заяви, че до 40 депутати от управляващата партия ще 
гласуват срещу плановете на Мей за излизане от ЕС, което означава, че тя може да се сблъска с трудности при прокарването 
на закона в парламента. 
Паундът за последно се разменяше срещу 1.3272 долара. 
Йената поевтиня до двумесечно дъно от 112.585 спрямо долара и за последно се търгуваше на ниво от 112.51. 
Цените на петрола отстъпиха от достигнатите наскоро върхове, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова ОПЕК 
да увеличи производството си. 
Щатският лек суров петрол поевтинява с 0.1%, до 70.22 долара за барел, докато цената на петрола от сорта брент остава 
почти без промяна на ниво от 78.72 долара за  барел. 
 
 


