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√ "Отвързването" на колективното договаряне като шахматна задача в четири хода 
Автор: Теодор Дечев 
На 09 август 2018 г., министърът на труда и социалната политика - г-н Бисер Петков, поиска становището на социалните 
партньори и най-паче становището на работодателските организации, относно предложението за ратифициране на 
Конвенция 151 "За защита на правото на организиране и за процедурите за определяне на условията на заетостта на 
държавна служба" (Конвенция 151) и на Конвенция 154 "За съдействие на колективното договаряне" (Конвенция 154). 
Имената на двете конвенции говорят сами за съдържанието им, но всеки, който желае може да се запознае, те са достъпни 
в интернет поне на пет езика. Иначе, трябва да се започне с това, че евентуалната ратификация на двете конвенции няма 
да изисква никакви нормативни промени и никаква законодателна интервенция. Това е формално - правната страна на 
въпроса. 
По важен е обаче въпросът какво бихме искали и евентуално - какво бихме могли да постигнем с ратификацията на 
конвенции 151 и 154. 
Искането за ратифициране на Конвенция 154 към днешна дата би трябвало да се тълкува единствено като търсене на 
гаранция срещу възпрепятстването на колективното договаряне. Тъй като в частния сектор поне през последните десет-
петнадесет години не са регистрирани никакви сериозни, нито дори епизодични случаи на противопоставяне срещу 
правото на колективно договаряне или на възпрепятстването му, остава впечатлението, че такива проблеми съществуват 
в обществения сектор, в публичната сфера, най-вероятно най-много сред държавните служители. 
Вследствие на наличието на такива проблеми профсъюзите търсят инструмент за защита на правото на колективно 
договаряне в конвенция с 37 годишна давност, която без да е ратифицирана, е приложена изцяло в българското 
законодателство. 
Между другото, Конвенция 154 по наше мнение не решава един от най-болезнените за синдикатите въпроси - въпросът за 
правото на сдружаване и на колективно договаряне в Министерството на вътрешните работи, поради крайно удобния за 
изпълнителната власт текст на Член 1, т. 2: "От националното законодателство или чрез правила или практики, може да се 
установява в каква степен гаранциите, предвиждани от настоящата Конвенция, се разпростират над въоръжените сили и 
полицията". 
Когато говорим за правото на сдружаване в МВР, не можем да не изтъкнем забележителния факт, че съгласно Закона за 
МВР, нашите полицейски профсъюзи могат да членуват в международни организации, но НЕ могат да членуват в 
българските национално представителни синдикати или в други междуотраслови синдикални обединения. Дори само това 
обстоятелство говори, че проблеми с правото на сдружаване в МВР има ... 
Вероятно, точно по тази причина те търсят защитата и на Конвенция 151 на Международната организация по труда (ILO) - 
"За защитата на правото на организиране и процедурите на определяне на условията на заетостта на държавна служба". 
Тук точка 1 от член 1 на раздел І - Сфера на приложение и определения изрично постулира, че: "Настоящата конвенция се 
прилага към всички лица, наети от органите на държавната власт, ако към тях не се прилагат по-благоприятни условия на 
други международни трудови конвенции." В този текст няма и сянка на съмнение, че текстовете на Конвенция 151 се 
отнасят до "всички лица, наети от органите на държавната власт". 
Лошата новина е, че точка 3 от член 1 на раздел І влиза в пряко противоречие с точка 1. Подобно на случая с Конвенция 
154 в тази точка е записано, че: "Националното законодателство или правила определят, в каква степен гаранциите, 
предвидени от настоящата Конвенция, се прилагат към въоръжените сили и полицията". Противоречието между двете 
точки за нас е очевидно и то вероятно ще бъде обект на сериозни дебати между синдикатите и изпълнителната власт, в 
частност - политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната. 
Разбира се, становището "за" или "против" ратификацията на тези две конвенции не може да бъде функция единствено на 
предполагаемите мотиви, с които синдикатите предлагат ратифицирането им. Можем обаче с огромна доза сигурност да 
смятаме, че освен всичко друго, предложението за ратифициране на Конвенции 151 и 154 на МОТ е отражение на 
необходимостта от "отвързване" на колективното договаряне в Р. България и от необходимостта от неговото усилване, 
укрепване и ревитализиране чрез стандартни и иновационни средства. 
В този смисъл, почти очевидно е, че предложената от синдикатите ратификация на конвенции 151 и 154 трябва да се 
разглежда като част от пакет от промени в колективното договаряне в България, която да доведе до засилване на обхвата, 
на качеството и на ефективността на бипартитния социален диалог. Този подход би могъл да бъде наречен дори с 
определено основание "реформа на колективното договаряне". 
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Въпросът за "отвързването" на колективното договаряне е нещо като решаване на шахматна задача в четири хода Ако 
следваме здравия разум, тези четири хода са четирите основни насоки за работа в разискваното до тук "пакетно решение": 
Окончателен отказ от административното определяне на минималната месечна работна заплата (МРЗ) и сключване на 
националното споразумение за въвеждане на механизъм за договарянето й.  
Някой може да възрази, че в случая не става дума за колективно договаряне. Всъщност, става дума точно за един 
колективен трудов договор на национално равнище, който ще бъде надстроен с по-строги правила за страните (за много 
от които вече е постигнато принципно съгласие) и с ролята на държавата в случай, че страните не постигнат споразумение. 
Отказът от административното определяне на минималната месечна работна заплата (МРЗ) и сключването на национално 
споразумение за въвеждане на механизъм за договарянето й е не само ключов момент в бъдещето на индустриалните 
отношения в България, но и източник на потенциален мощен тласък в областта на колективното договаряне. 
Иначе казано, макар че споразумението ще бъде трипартитно (тристранно), ядрото на самата процедура ще има 
бипартитен (двустранен) характер, като то ще има много силно отражение върху бъдещето на колективното договаряне у 
нас. 
Отказ от определяне на минимални осигурителни доходи (МОД) и замяната им в перспектива (надяваме се - достатъчно 
близка) с договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности.  
Тук си позволяваме да мечтаем, че един ден договарянето на минималната месечна работна заплата (МРЗ) за страната ще 
бъде предшествано от договарянето на минимални работни заплати по икономически дейности. Така минималната 
работна заплата за страната ще придобие изцяло резултативен характер от договарянето на ниво иконоическа дейност. 
Широки работодателски среди са декларирали вече, че са готови да започнат договарянето на минималните заплати по 
икономически дейности, незабавно след премахването на минималните осигурителни доходи (или "прагове"). За това по 
принцип не са необходими никакви законодателни интервенции. Цялата процедура може да бъде вършена в рамките на 
досегашната законодателна уредба на колективното договаряне на ниво отрасъл или бранш. 
Нещо повече, по всичко личи, че синдикатите и работодателите са на крачка от споразумение за броя на икономическите 
дейности и категориите, за които ще се сключват тези колективни споразумения. В момента (или по-точно - до преди три 
години, когато процедурата на договаряне на минимални осигурителни доходи спря), минималните осигурителни доходи 
се договарят за девет категории персонал и за 88 категории икономически дейности. 
На масата вече е предложението на КНСБ за "компресирането им" в 38 икономически дейности и 4 категории персонал. 
Почти е сигурно, че в крайна сметка синдикатите и работодателите ще се споразумеят, договарянето да покрива 35 
"уедрени" икономически дейности и 3 "съвсем обобщаващи" категории персонал - високо, средно и ниско 
квалифицирани. 
Ако страните се разберат, за което не би трябвало да има някакви сериозни пречки, вече ще имаме договаряне, което ще 
гарантира интересите на работниците, а не на осигурителната система. Още с въвеждането на минималните осигурителни 
доходи или прагове, беше ясно, че те гарантират нива, до които държавата да си събира вноските във фонд "Пенсии". Също 
така беше ясно, че държавата почти не се вълнува от факта, че минималните осигурителни прагове изобщо нямаха статута 
на минимални заплати по икономически дейности. 
Премахването на осигурителните прагове и замяната им с минимални заплати по икономически дейности, дава 
преимущества на всички участници в социалния диалог. На работниците дава договорени с колективен трудов договор 
минимални заплати по икономически дейности. 
На работодателите дава опростена процедура, при която минималните заплати по икономически дейности се договарят 
на база на първокласен закон - Кодекса на труда, а не на някакви "виолетови" регламентации, каквато беше 
регламентацията на осигурителните прагове. Освен това, договарянето вече е така "рамкирано", че практически за всяка 
икономическа дейност ще има адекватни работодателски и синдикални браншови организации, които да се договарят. 
Последното ще направи процедурата много по-представителна и по-адекватна на икономическите реалности. 
Самото обществено осигуряване няма да бъде ощетено, защото неплащането и укриването на осигурителни вноски в 
България е отдавна криминализирано и всеки ще трябва да бъде осигуряван върху своята реална работан заплата, а не 
върху някакви минимални осигурителни прагове. 
Пълно прехвърляне на определянето на допълнителните възнаграждения за прослужено време и професионален опит 
(така наречените "класове") в сферата на колективното договаряне. Многократно са излагани изчерпателно аргументите в 
полза на необходимостта това да стане. Представяни са сравнителни анализи на нашата и чуждестранната практика. 
Налагало се е и да бъдат опровергавани недобросъвестни спекулации и изкривяване на фактите за световната практика. 
Тук само трябва да се добави, че при положение, че се търсят нови средства за мотивиране на персонала и за повишаване 
на производителността на труда, които ще бъдат изцяло обект на колективното договаряне, естествено е допълнителните 
възнаграждения за прослужено време и професионален опит да бъдат също обект на колективно договаряне, като бъдат 
поставени в същия контекст. 
Въвеждане на практиките на договаряне на производителността на труда в колективното договаряне в Р. България. Тук 
трябва да се подчертае, че става дума не за простото отчитане на динамиката на производителността на труда в дадено 
предприятие, икономическа дейност, бранш и отрасъл, за които се водят колективни преговори. Става дума за договаряне 
на мерки за повишаване на производителността на труда в конкретните предприятия, където протича колективно 
договаряне, постигането на които да бъде възнаградено с повишаване на заплатите на работниците или с други 
придобивки, договорени с работодателите. 
По въпроса за колективното договаряне на производителността на труда има натрупана значителна по обем практика с 
напълно реални резултати и за повишаването на производителността на труда и за повишаването на възнагражденията. В 
Обединеното кралство в периода 1965 - 1970, от лейбъристкото правителство на Харолд Уилсън дори е създадена 
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специална институция, National Board for Prices and Incomes, една от задачите на която е методически и логистично да 
подкрепя колективното договаряне на производителността на труда. 
Изобщо, една от целите на положителните промени в областта на колективното договаряне или на реформата на 
колективното договаряне като цяло, трябва да бъде създаването на предимства за форми на заплащане, които да са в по-
голяма степен мотивиращи високопроизводителния труд. 
В случай, че у социални партньори - синдикатите, работодателите и държавата в лицето на изпълнителната власт има 
желание да се работи в посока на такова комплексно усъвършенстване на колективното договаряне, може да се смята, че 
ще се постигнат наистина реални и полезни резултати. 
Поставеният от синдикатите въпрос за ратифициране на конвенции 151 и 154 има своите сериозни основания, но той има 
смисъл да бъде разглеждан само в общия контекст на описания по-горе "пакет" от проблеми в областта на колективното 
договаряне. 
Ратифицирането на конвенции 151 и 154 би създало предпоставки за решаване на част от проблемите около колективното 
договаряне в България. То би подсетило някои, министри, членове на политически кабинети и държавни служители от най-
високите етажи на администрацията, които не искат да се учат, нито пък да водят някакъв диалог с личния състав на 
целокупната държавна администрация, че за социалния диалог в поверените им институции има и международно правни 
основания. 
От написаното по-горе обаче, би трябвало да е станало ясно, че има какво да се направи и в областта на колективното 
договаряне в частния сектор, при това във взаимна изгода и на работници, и на работодатели. Нещо повече - евентуалните 
нови моменти в колективното договаряне в частния сектор със сигуронст ще донесат по-големи позитиви за икономиката, 
а от там и за данъчните сборове. 
Остава да се надяваме, че "размразяването" на индустриалните отношения в Република България ще продължи. 
 

 
Теодор Дечев е завършил строително инженерство - промишлено и гражданско строителство (конструкции) във 
ВИАС през 1984 г. През 2003 г., завършва магистратура по политология в СУ "Свети Климент Охридски". През 2005 - 
2007 г., написва докторската си дисертация в Института по социология на БАН, която защитава пред 
Специализирания научен съвет по социология, антропология и науки за културата на ВАК. От 2016 г. е редовен доцент 
във Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) - Пловдив. 
Преподавал е в Нов български университет и във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". В момента преподава във ВУСИ, както 
и в УНСС. Основните му преподавателски курсове са: Индустриални отношения и сигурност, Европейски индустриални 
отношения, Икономическа социология (на английски и на български език), Етносоциология, Етно-политически и 
национални конфликти, Тероризъм и политически убийства - политически и социологически проблеми, Ефективно 
развитие на организациите. 
Автор е на над 35 научни труда по огнеустойчивост на строителните конструкции и устойчивост на цилиндрични 
стоманени черупки. Автор е на над 40 труда по социология, политология и индустриални отношения, между които 
монографиите: Индустриални отношения и сигурност - част 1. Социални концесии в колективното договаряне (2015); 
Взаимодействие между институциите и индустриални отношения (2012); Социалният диалог в частния охранителен 
сектор (2006); "Гъвкави форми на работа" и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа (2006).  
В съавторство е издал книгите: Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти; Българските 
работодатели и жените в труда; Social Dialogue and Employment of Women in the Field of Biomass Utilization in Bulgaria. В 
последно време работи над проблемите на връзката между индустриалните отношения и сигурността; развитието 
на глобалните терористични дезорганизации; етносоциологическите проблеми, етническите и етно - религиозните 
конфликти. 
Член на International Labour and Employment Relations Association (ILERA), American Sociological Association (ASA) и на 
Българската асоциация за политически науки (БАПН). 
Социалдемократ по политически убеждения. В периода 1998 - 2001 г. е заместник министър на труда и социалната 
политика. Главен редактор на вестник "Свободен Народ" от 1993 до 1997 г. Директор на вестник "Свободен Народ" 
през 2012 - 2013 г. Заместник председател и председател на ССИ в периода 2003 - 2011 г. Директор "Индустриални 
политики" в АИКБ от 2014 г. до днес. Член на НСТС от 2003 до 2012 г. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Процедурата по приемането на България в ERM II не е блокирана 
Все още тече съгласувателна процедура, която да позволи на ЕЦБ да осъществява надзор върху българските банки 
Процедурата по приемането на България във валутно-курсовия механизъм ERM II се спазва стриктно и не е блокирана. 
Това се разбира от писмо до медиите, изпратено от Министерство на финансите (МФ). Повод за реакция от страна на 
ведомството са спорове в публичното пространство, че реално процедурата дори не е започнала. 
От писмото на МФ става ясно, че все още тече съгласувателна процедура относно тясното сътрудничество с националните 
компетентни институции на участващите държави членки, чиято валута не е евро (ECB/2014/5). Съгласно Решение 
ECB/2014/5 заявлението на страната ни трябва да съдържа в приложение проект на законодателни текстове, уреждащи 
ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции, считано от датата на стартиране на 
тясното сътрудничество. 
На 18 юли тази година страната ни изпрати писмото за намерение за участие в ERM II, но към момента все още тече 
процедура по съгласуване на текстове между МФ, БНБ и ЕЦБ, касаещи тясното сътрудничество и правомощията на 
европейските регулатори над българския банков и небанков сектор. По-конкретно става дума за промените в Закона за 
кредитните институции, Закона за БНБ и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници. Източник от Централната банка, пожелал анонимност, поясни пред Investor.bg, че преди 
текстовете да бъдат внесени в Народното събрание, трябва да получат одобрение от страна на ЕЦБ. Не става дума за 
изтеглени законопроеклти, а само за съгласувателна процедура, защото не е редно парламентът да приема текстове, с 
които ЕЦБ не е съгласна. 
„Формалната процедура за такъв вид сътрудничество се прилага за първи път от създаването на ЕНМ и е подробно 
дефинирана в Решението на ЕЦБ от 31.01.2014 г. относно тясното сътрудничество с националните компетентни институции 
на участващите държави членки, чиято валута не е евро (ECB/2014/5). Съгласно Решение ECB/2014/5 заявлението съдържа 
в приложение проект на законодателни текстове, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите 
финансови институции, считано от датата на стартиране на тясното сътрудничество“, казват още от Министерство на 
финансите. След това предстои съгласуваните текстове да бъдат внесени за формално становище от ЕЦБ. 
„В заключение заявяваме, че компетентните български институции следват стриктно и координирано приетия от 
правителството План за действие, включващ мерки за присъединяване към ERM II и Банковия съюз“, категорични са от 
МФ.  
Къде всъщност е проблемът? 
Още през август икономистът Георги Ганев коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, че има сериозни пропуски в 
подготовката на България за влизане в ERM II и еврозоната. „На много места в закона за БНБ трябва да се добави като 
имащи правомощия наравно с БНБ и ЕЦБ, а в някои случаи и Съвета на Европейския съюз, което досега не е предложено в 
законопроекта на правителството, а трябва да се направи“, посочи Ганев. 
По думите му втората област, която не е засегната по никакъв начин и ще продължи да присъства в европейските доклади, 
тъй като не отговаря правно на изискванията за членство, е забелязаният от юристите на ЕЦБ конфликт на интереси в 
Закона за противодействие на корупцията. 
„В закона е въведено основание за изключване от всякаква длъжност, включително и управители на БНБ. ЕЦБ разчита това 
като противоречащо на изискванията за независимост на членовете на управителния съвет на национална банка“, посочи 
икономистът.  
Има обаче и още нещо. Според Плана за присъединяване от септември трябваше да започне преглед на качеството на 
активите (стрес тестове) на банковия и небанковия сектор. Това обаче няма как да се случи, без ЕЦБ да има съответните 
законово установени правомощия. БНБ извърши последния преглед, който приключи през 2016 г. Сега обаче нашата 
централна банка ще има функцията на посредник между ЕЦБ и българските банки, а това не е парафирано от парламента 
и не е обнародвано в Държавен вестник. Докато в Закона за кредитните институции не бъде поместен допълнителен текст, 
който изрично да дава правомощия на ЕЦБ да извършва подобни прегледи на активите на българския банков сектор, няма 
как реално стрес тестовете да бъдат започнати, или поне не съвсем легално. 
Има и друго противоречие, което експертите от МФ, БНБ и ЕЦБ ще трябва да изяснят, а то е, че докато България не стане 
част от банковия съюз, Европейският банков надзор няма правомощия върху нашите кредитни институции. 
Навярно, ако всички тези предстоящи промени бяха изолирани от бурното и често безсмислено политическо говорене, 
щяха да бъдат извършени далеч по-спокойно и качествено. Но дългият процес по привеждане на Плана тепърва ще засяга 
„болни“ места и несъмнено ще бъде под постоянен обстрел от страна на опозицията, което пък натоварва изключително 
и без това сложната ситуация. 
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√ Дончев призова общините активно да ползват системата за обмен на регистри онлайн 
До 1 ноември всички администрации ще са задължени да общуват помежду си само електронно 
Kъм август 2018 г. едва 49 общински администрации използват системата за междурегистров обмен (RegiX), като имат 
достъп до 63 основни регистъра и възможност за 169 различни типове справки. Това каза заместник министър-
председателят Томислав Дончев на XIII Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на 
общините в България. 
Вицепремиерът призова общинските администрации да започнат все по-активно да използват системата с цел ускоряване 
и улесняване на административното обслужване и допълни, че всеки ден се предприемат действия по присъединяване на 
нови регистри. 
До 1 ноември всички администрации ще са задължени да общуват помежду си само по електронен път, а към днешна дата 
220 общини са реални участници в системата за електронен обмен на документи, съобщават от пресслужбата на кабинета. 
Като особено важен приоритет Дончев открои защитата на критичните бази данни на администрациите и ключовата ролята 
на хранилището за резервни копия в Държавния хибриден облак, създадено по инициатива на правителството през лятото. 
Хранилището в Основния център за данни на електронното управление (ОЦДЕУ) ще бъде пуснато в експлоатация до края 
на 2018 г. 
Не е никак лесно да решаваш проблемите на хората „в реално време“, но вярвам, че усилията на правителството за 
изграждане на електронно управление в България са крачка в правилната посока, каза вицепремиерът. 
 
В. Банкерь 
 
√ Ще назначат още 2 500 души в държавната администрация 
Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2019 г. по програма „Старт на 
кариерата”, реализирана от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата  
предоставя възможност на безработни вишисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов 
стаж по придобитата специалност. Програмата цели да улесни прехода от образование към заетост и да постигне гъвкава 
комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика. 
До 19 октомври включително бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани 
младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в публичния сектор. С 
цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, тази година Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за 
подаване на електронни заявления. 
По програмата са обявени общо 2 569 работни места, като младежите имат възможност да изберат трите най-подходящи 
позиции и да кандидатстват за тях. 1 929 са заявените работни места в централни институции и поделенията им в страната. 
Сред тях са Народното събрание, администрациите на Президента и Министерския съвет, Омбудсмана, 16 министерства, 
23 държавни, национални и изпълнителни агенции, Сметната палата, комисии, инспекции и др. В областните управи 
обявените работни места са 78, а в общинските администрации техният брой е 562. 
Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, 
социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др. 
 
В. Монитор 
 
√ Разделят България на четири района 
До края на ноември администрациите трябва да са онлайн, някои общини се опъват 
Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски ще са четирите административни района, на които може да 
се раздели България. Това предвиждат предложените промени в Закона за регионалното развитие, заяви новият 
регионален министър Петя Аврамова на 13-та среща на Националното сдружението на общините в „Албена. „Въвеждането 
на електронно управление по същество е административна реформа, до края на ноември администрациите трябва да са 
свързани онлайн“, коментира и вицепремиерът Томислав Дончев от "Албена". 
В момента районите за планиране са шест - Североизточен- Северен централен, Северозападен, Югозападен и Южен 
централен.и Югоизточен, като в тях са включени 28-те области с техните областни центрове. В новия законопроект пък 
съществува опция за градове със самостоятелни функции по планиране, тъй като се предвижда да няма административни 
центрове на районите. Промените в закона тепърва ще се подлагат на обществено обсъждане. „Те се налагат заради 
изискванията на ЕС за хармонизиране на правилата и се подкрепят от Световната банка и ЕК“, допълни министър Аврамова. 
Освен всичко останало, прекрояването се правело по този начин и защото Северозападният район не можел да покрие 
критериите за самостоятелен район. По отношение на управлението на новите райони, предложението е, да се въведе 
двустепенен модел с регионални съвети от управленски и експертно-технически състав, които ще заменят областните 
съвети за развитие. 
„Въвеждането на електронно управление по същество е административна реформа, до края на ноември администрациите 
трябва да са свързани онлайн“, коментира в „Албена“ и вицепремиерът Томислав Дончев. Той съобщи, че министерствата 
и държавните агенции вече са свързани онлайн. 26 областни управи също били готови да влязат в системата, като само 
две оставало да се присъединят. От местната власт в електронна свързаност са 218 общини. Част от останалите са минали 
тестове, друга част са подали заявления да се включат. 15 общини обаче все още не са предприели нищо по темата. Дончев 
каза, че има известна „децентрализирана“ съпротива от местната власт за включването в общата система. „Процесите на 
електронното управление отнемат власт от администрацията и правят проследима работата й - става ясно кой работи в 
срок и законосъобразно“, каза още вицепремиерът. 
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News.bg 
 
√ НОИ: Около 6,5% от БВП през 2017 г са отишли за обезщетения 
Разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за обезщетения са 6,5% от БВП през 2017 г., съобщават от 
Националния осигурителен институт. 
От НОИ обединяват парите за пенсии с тези за майчинство в следния текст: "Разходите (на ДОО) за пенсии, обезщетения 
при временна неработоспособност и трудоустрояване, за майчинство и за безработица, изплатени на лица над 64-годишна 
възраст, през 2017 г. възлизат на над 6,3 млрд. лв". 
Според тях парите са около 6,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за миналата година, съобщават от НОИ. 
Според анализа на НОИ за най-възрастната част от населението са отивали около 60% от общите разходи за пенсии и 
краткосрочни обезщетения, като 70% от тези пари са били за пенсии и добавките към тях. 
Около 1,5 млн. души на възраст над 64 години са получавали пенсия и парично обезщетение от ДОО през 2017 г. средно 
месечно. Над 99% от тях са пенсионери. Според НОИ, всеки шести получател на пенсия или обезщетение е бил от тази 
възрастова група. 
Тя заема най-голям дял в групата на пенсионерите (69,6%), докато сред имащите право на краткосрочни плащания 
процентът е доста по-нисък - между 0,2% при обезщетенията за майчинство и 3,6% при обезщетенията за временна 
неработоспособност и трудоустрояване. 
Според НОИ възрастните жени преобладават в общия брой на пенсионерите и получателите на обезщетения за 
майчинство. 
Според осигурителния институт, повечето хора, получили обезщетения при временна неработоспособност, 
трудоустрояване и безработица са мъже над 64-годишна възраст. Това може да бъде обяснено с по-дългия им престой на 
пазара на труда в сравнение с жените. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Какво предвижда АПИ за 2019 година? 
През тази и през 2019 г. основните ни задачи са свързани с продължаване на строителството на автомагистралите "Хемус" 
и "Струма", със започването на проектите Калотина - София, Видин - Ботевград, Русе - Велико Търново и довършването на 
обходния път на Габрово, съобщи председателят на УС на АПИ инж. Светослав Глосов на специализирана конференция. 
 Инж.Глосов е заявил, че успешното внедряване на тол- системата за превозните средства над 3,5 тона от 16 август 2019 г. 
и на електронната винетка за леките автомобили от 1 януари догодина е кауза за целия екип на пътната администрация. С 
въвеждането на новия финансов модел ще се осигури в пъти по-голям ресурс за модернизиране на инфраструктурата, за 
нейното поддържане и изграждането на ключови пътни направления. 
Инж. Глосов отбеляза, че в края на август е открита тръжната процедура на най-дългоочаквания и може би най-трудоемък 
като подготовка и изпълнение проект, свързан със строителството на АМ "Струма" през Кресненското дефиле. Срокът за 
подаване на офертите за лот 3.2 - платното за София в участъка между Крупник и Кресна, е през ноември. Той е съобщил, 
че до края на настоящия строителен сезон ще бъде готова отсечката от Кресна до Сандански и с това АМ "Струма" ще се 
удължи с още 24 км. 
Председателят на УС на АПИ е запознал участниците във форума и с проектите, свързани с развитието на пътната 
инфраструктура в Северна и Северозападна България. В момента се изграждат близо 26 км от АМ "Хемус". Работи се от 
двете страни на автомагистралата - в участъците между Ябланица и Боаза, и Белокопитово - Буховци в посока Търговище. 
Целта ни е цялата автомагистрала да е готова до 2024 г., е подчертал Глосов. Той е съобщил още, че пътната агенция работи 
по подготовката и обявяването в кратък срок на търгове за общо 137 км от АМ "Хемус". До края на годината ще бъде 
обявена обществена поръчка за строителство на 3 участъка с обща дължина близо 52 км за около 494 млн. лв. Работи се и 
по подготовката на търговете за проектиране и строителство /инженеринг/ на още 3 участъка от "Хемус", с обща дължина 
85 км за 700 млн. лв. 
Успоредно с доизграждането на "Хемус" към Велико Търново планираме да започне и изграждането на АМ "Русе - Велико 
Търново", за да можем да се облекчи трафикът за Дунав мост и да се повиши пътната безопасност, е казал Глосов. 
Участъкът между Русе и Бяла е една от най-опасните отсечки в България с висока концентрация на тежки пътни инциденти, 
е подчертал Глосов. За съжаление плановете ни за откриване на тръжните процедури в момента са възпрепятствани от 
жалби на доклада за ОВОС пред Върховния административен съд и делото е отложено за 26 октомври, е допълнил той. 
Ключов проект за Северозападна България е направлението Видин - Ботевград, тъй като съществуващият първокласен път 
Е-79 отдавна не може да поеме трафика за Дунав мост две, е отбелязал Глосов. Изграждането на трасето ще започне от 
двата най-тежки участъка от Мездра до Ботевград и от Видин до Ружинци, които са общо 88 км. Това е малко повече от 
половината от общата дължина на направлението.           
Предстоят тръжните процедури за участъка между Мездра и Ботевград. Глосов е допълнил, че важен обект, за който има 
финансиране чрез Механизма "Свързана Европа" на ЕК е автомагистралата "Калотина - София". Общата й дължина е 48 км. 
Изграждането й е разделено на три участъка. Единият от тях ще се финансира чрез Механизма, а останалите два ще се 
изпълнят със средства от републиканския бюджет. Предстои подписването на договорите с избраните изпълнители за 
участъците между ГКПП "Калотина" и Сливница. 
 Глосов е съобщил, че предстоят локални ремонти в участъка между Чирпан и Стара Загора на АМ "Тракия", в който от 
началото на миналата седмица скоростта на движение заради неравности е ограничена до 90 км/ч. До началото на зимния 
сезон ще се извършат локални ремонти, а през следващата година ще се направи ремонт на отсечката, въведена в 
експлоатация през 2007 г., е казал Глосов. Той е посочил, че за обновяването й ще са необходими сериозни средства и е 
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припомнил, че за ремонта на 22 км от АМ "Тракия" между 134-ти и 156-ти км, завършен преди началото на лятото, са 
вложени около 40 млн. лв. За следващите 30 км ще са нужни много повече средства, е бил категоричен Глосов. 
 
БНТ 
 
√ Кандидатът за съдия в КС Константин Влахов ще бъде изслушан в правната комисия 
Кандидатът за съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание Константин Влахов ще бъде изслушан в 
Комисията по правни въпроси. 
Красимир Влахов е единственият кандидат за конституционен съдия от квотата на Народното събрание. Неговата 
кандидатура бе издигната от ГЕРБ и Обединените патриоти. Влахов има над 23-годишен юридически стаж в органите на 
съдебната система. В момента е съдия във Върховния касационен съд. 
По време на дискусията на Влахов ще бъдат задавани въпроси от народните представители, а чрез тях и от 
неправителствени и съсловни организации. Номинацията му трябва да бъде одобрена в пленарната зала, за което са 
необходими гласовете на половината плюс един от присъстващите депутати. 
 
√ Караянчева: Туризмът е един от най-големите активи на Черноморския регион 
Туризмът е един от най-големите активи на Черноморския регион, заяви председателят на Народното събрание Цвета 
Караянчева, която откри 51-то заседание на Комитета на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество (ПАЧИС) по културните, образователните и социалните въпроси в София. Народното събрание е домакин 
на форума, на който ще бъдат обсъдени настоящите и бъдещи перспективи за развитие на туризма в региона на ЧИС, 
съобщиха от Народното събрание. 
През последните десетилетия туризмът е сред най-важните сектори за глобално развитие, като туристическата индустрия 
се променя с ускорени темпове и се превръща във водещ световен социално-икономически отрасъл, подчерта 
председателят на Народното събрание. Цвета Караянчева допълни, че в същността си туризмът е важно средство, което 
предава ценности и популяризира европейския модел – резултат от вековен културен обмен, езиково многообразие и 
творчески дух. Председателят на парламента отчете все по-осезаемото присъствие на туризма в съвременния живот, 
генериращ едни от най-значимите източници на приходи и работни места. 
По отношение на политиките за развитие на туризма в Черноморския регион, Цвета Караянчева отбеляза, че иновациите 
в сектора, както и подобряването на качеството и предлаганите продукти е нужно да бъдат насърчавани. Всички ние трябва 
да работим по реализацията на съвместни проекти, които да популяризират туризма, защото правилното му управление 
оказва положителна роля в социалното, културното, икономическото, природното и политическото развитие на страните 
от Черноморския регион, заяви председателят на Народното събрание. Цвета Караянчева подчерта, че постигането на 
баланс между тези елементи може да се окаже предизвикателство, но той е от ключово значение за средата, в която ще 
живеят бъдещите поколения. 
Туризмът е изключително важен отрасъл за България, той осигурява над 12 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), 
който за миналата година достигна 100 млрд. лева, подчерта в изказването си заместник-председателят на ПАЧИС и 
ръководител на българската делегация в Асамблеята Петър Кънев. Той посочи, че туристическият отрасъл е изключително 
важен за целия Черноморски регион, на чиято територия живеят 33 милиона потребители с общ БВП за 2016 г. от 2,8 
трилиона щатски долара. За същата година регионът е посрещнал повече от 115 милиона туристи, което е 9 процента от 
световния и почти 20 на сто от европейския туристически поток, заяви Петър Кънев. По думите му това определя туризма 
като особено важен отрасъл и дава широки възможности за развитието на сътрудничеството между страните от ЧИС в тази 
област. 
Заместник-председателят на Комитета по културата, образованието и социалните въпроси Золтан Пек отбеляза, че 
перспективите за сътрудничество в сферата на туризма са много добри и подчерта, че парламентаристите трябва да 
работят усилено за осъществяване на редица проекти. Имаме общи цели, изпълнението на които ще подпомогне 
развитието на всички държави-членки на ЧИС, добави Золтан Пек. 
Заместник-министърът на туризма Любен Кънчев подчерта, че страните от Черноморския регион трябва да се възползват 
пълноценно от общия си потенциал в туризма. Черно море е мост между културите на Европа и Азия и има големи 
възможности за засилване на сътрудничеството между страните от този регион в сферата на туризма, подчерта той. 
Заместник-министърът отбеляза ролята на туризма за устойчивото развитие на страните от ЧИС и подчерта, че традициите 
и взаимодействието между България и страните от региона в областта на туризма имат големи перспективи. 
Участниците в заседанието бяха поздравени и от генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев. Той изрази благодарност 
към Народното събрание за домакинството на форума и отбеляза приноса на българската делегация за успешната работа 
на Асамблеята. Асаф Хаджиев отбеляза, че когато се говори за перспективите за развитие на туризма в района на Черно 
море може да бъде обсъдена и идея да бъде организиран Черноморски круиз от Сочи до Истанбул. 
 
Economic.bg 
 
√ Инвестициите в кръговата икономика са 81 млн. евро 
Създадената добавена стойност възлиза на около 521 млн. Евро 
Частните инвестиции в икономическите сектори в България, имащи значение за кръговата икономика, се оценяват на 
около 81 млн. евро. Това се оценява на 0.18% от брутния вътрешен продукт на страната за 2017 г. и е над средното равнище 
в ЕС от 0.12%. Информацията бе изнесена от зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на конференция 
на тема „Кръгова икономика и околна среда“, организирана от Клъстер Средногорие. 
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Тя допълни, че заетите в тези сектори са над 59 хил. души, като има нарастване от 1.72% за година, а създадената добавена 
стойност възлиза на около 521 млн. евро и се покачва с 1.2%. 
„Преходът към кръгова икономика представлява възможност да трансформираме нашата икономика - да я направим по-
устойчива, да допринесем за справяне с проблемите с климата и за съхраняването на природните ресурси, както и 
възможност да създадем местни работни места и развием конкурентни предимства за България“, подчерта 
икономическият заместник-министър. 
По думите ѝ политиката на Министерство на икономиката е фокусирана върху иновациите за постигане на устойчив растеж 
и повишаване на конкурентоспособността. Икономическият заместник-министър посочи, че в рамките на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ се финансират проекти по приоритетни оси за „Технологично развитие и 
иновации“ и „Енергийна и ресурсна ефективност“ на обща стойност над 500 млн. лв. „Тези проекти са насочени към 
подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията и за повишаване ефективното използване на 
ресурсите, които пряко допринасят към развитието на кръговата икономика и околната среда“, изтъкна тя. 
Иванова изтъкна още, че чрез методите и технологиите на кръговата икономика ще се ограничи екологичното 
замърсяване, ще се намалят трудностите за набавяне на суровини, ще се стимулират иновационната активност и 
конкурентоспособността на предприятията. 
 
БНР 
 
√ Даниел Вълчев: Депутати внасят законопроекти, разработени от МС, с което се избягва общественото им обсъждане 
Предстои публичното представяне на 17-ия брой на "Юридически барометър" - гражданската инициатива за периодично 
наблюдение и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Изследването излиза на всеки 6 месеца. 
Ръководител на екипа е проф. Даниел Вълчев, който сподели за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ 
„Не бих казал, че има нещо кой знае колко различно в законодателния процес през последните 6 месеца. Приети са 77 
закона, от които 7 нови, 54 закона за изменение и допълнение и 16 ратификации. Продължава много бързия темп на 
промяна на някои от най основните, най-важните, засягащи най-голям брой български граждани нормативни актове. Ще 
дам за пример Кодекса за социалното осигуряване, който е обнародван през декември 99-а година и през месец август 
беше неговото 131-о изменение и допълнение“. 
Законът за частната охранителна дейност е бил изменен и допълнен още преди да влезе в сила. Около 1/3 от законите 
вече влизат в сила от деня на обнародването си, а не 3 дни по-късно. Най-тревожна, според Вълчев, е  тенденцията 
законопроекти, разработени от МС, да бъдат внасяни от народни представители:  
"По този начин се избягва общественото обсъждане - един месец трябва да престои законопроектът на страницата на 
Министерски съвет, за да могат хората да се запознаят - заинтересовани лица, организации и т.н., за може да се създаде 
обществен дебат". 
В изследването на „Юридически барометър“ има и качествен анализ на част от законодателната дейност на Народното 
събрание. Темата на броя е институтът на произхода. 
„За децата, които са родени по време на брака, действа презумциата за бащинство -  баща на детето е съпругът на майката. 
По отношение на останалите произходът се установява чрез припознаване. При положение, че в България вече около 60% 
от децата са родени извън брака, това поставя много сериозен въпрос пред българската правна система. Вторият голям 
проблем е т.нар. сурогатно майчинство“, посочи Даниел Вълчев. 
 
Actualno.com 
 
√ Борбата с двойния стандарт - не само при храните  
Проучванията относно двойния стандарт при различните хранителни продукти, които ще се правят до края на тази година 
в България, ще включат не само храни, но и други стоки. За първи път проби ще се вземат и от алкохол - вино, уиски, водка 
и други, както и от перилни препарати и козметика. Напитките, купени от България, ще бъдат сравнявани със същите от 
еднаква марка, но взети от друга държава. Това твърди в своя публикация вестник "24 часа". 
Новите тестове ще започнат първо с храните, а методите, по които ще се действа, ще са както досегашните. Началната 
стъпка ще е преглед на етикетите, купени в България и в някоя държава от Западна Европа. Ако е изписано съдържанието 
на вещество, което се смята за по-евтино или е в по-малко количество, ще се преминава към лабораторни изследвания. 
Пробите от храни, препарати и алкохол, за които има съмнения за двоен стандарт, ще се изпращат в чужбина или в 
акредитираните към европейските институции. Резултатите от тях ще определят какви да са последващите действия - дали 
производителите ще трябва да уверят, че спазват правила за всички държави, в които предлагат продукцията си, или ще 
им се налага санкция. 
Председателят на КЗП Димитър Маргаритов напомни, че с изменение на директивата за нелоялните търговски практики 
няма да може един производител да предлага даден продукт с различни качества под една и съща марка. "Нашата комисия 
се включи още в самото начало в пилотния проект на ЕК за допълнителни доказателства относно наличието на двоен 
стандарт. Вече работим по проект, който ще бъде посветен основно на тестване и изпитване на храни, спиртни напитки и 
други стоки", каза още Маргаритов.  
Дотук по отношение на директивата за нелоялните търговски практики, че след като бъдат доказани различия, 
хранителните продукти ще влизат в европейски регистър, който да помага на потребителите да правят информиран избор 
при покупката им.  
Новите текстове в директивата за нелоялните търговски практики ще обявяват за такива случаите, при които има 
разминаване в съдържанието и качеството на продукти от една и съща марка. Тогава може да се наложи санкция, която е 
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процент от оборота на дадения търговец за изминал период от време. Очаква се измененията в директивата да бъдат 
приети през ноември. Изискването вече беше подкрепено от депутатите в Европейския парламент.  
Преди дни бюджетната комисия на Европейския парламент одобри 1,26 млн. евро за борба с двойните стандарти в ЕС по 
искане на евродепутатите Емил Радев и Андрей Новаков. "Ще се финансират проучвания, целящи установяването на 
съществуващи, но непризнавани нередности като продукти с еднаква опаковка, но различно съдържание, а много често и 
несъпоставими цени, различно третиране спрямо потребителите", коментира Радев.  
Ясно обозначение, че продуктите са с еднакви съставки  
Производителите трябва да разгледат възможността за добавяне на лого на опаковките, което да показва, че 
съдържанието и качеството на продукт от дадена марка е еднакво в различните държави членки. Това предвижда промяна 
в директивата за нелоялните търговски практики, която се очаква бъде гласувана през следващия месец. Ако производител 
иска да продава стока с различен състав в определени държави поради национален вкус, предпочитания на потребителите 
или друга причина, ще трябва да си регистрира нова търговска марка.  
Дава се възможност собствениците на марки да бъдат консултирани, да предоставят доказателства, че не са приложили 
двоен стандарт. Ако има съмнение за такъв, се очаква националните органи да решават как да процедират с компаниите. 
Тестът на продукти ще става първо чрез сравнение на изписаното на етикета. Ако има разлика, проби ще се правят в 
лаборатория. Ако те също потвърдят различия, ще се дава възможност на компанията да обясни разликите в продуктите.  
Предлага се въвеждането на общ начин за изследването на проби, за събиране на достоверни и сравними доказателства, 
които да помагат за установяване на разликите в качеството на стоките. Данните от изследванията трябва да бъдат 
общодостъпни онлайн не по-късно от края на тази година. 
Местните предпочитания не трябва да се използват като извинение за понижаване на качеството или то да е различно на 
отделни пазари, се посочва в доклада.  
"Не е нормално продукти, които видимо изглеждат еднакви, да имат различно съдържание. Става дума за свинското месо 
и още много други. Потребителите не трябва да бъдат подвеждани. Искаме да са сигурни, че не са лъгани", коментира 
докладчикът в ЕП по темата за двойния стандарт в храните Олга Сеналова.  
Отделно 2 млн. евро ще бъдат отделени за разработването на обща методика за изпитване на продукти в рамките на ЕС. 
В момента има издадени само насоки за такава методика. Те предвиждат да се вземат определени количества от продукти, 
да са идентични, с еднакъв или близък срок на годност.  
Методологията трябва да се основава на принципи като прозрачност, съпоставимост, подобно извадково избиране и 
тестване на продукти. Ще има и специализирана дирекция в рамките на ЕС, която да извършва проверки в предприятията 
и одити на производствения поток, за да се провери дали съставът на продуктите съответства на посоченото.  
Брюксел приветства изявленията на някои производители, че ще променят своите рецептури, но и изисква гаранции, че 
тези промени няма да доведат до понижаване на качеството на продуктите в никоя държава членка Сред предвидените 
инициативи на ЕК е разработването на кодекс за поведение от Асоциациите на производителите и търговските марки. 
Нов стандарт при колбасите - "Екстра качество"  
В България напредва идеята да има своеобразен стандарт за колбаси така, както има БДС ("Стара планина") за млечни 
продукти, лютеница, кренвирши (80% месо минимум), кайма (95% месо минимум) и хляб. БДС обаче не е задължителен. 
Новият стандарт може да бъден въведен наред със задължителни стандарти за основните храни, които подготвя 
земеделското министерство. То вече е провело няколко срещи с работната група, която разработва изискванията, на едно 
от тях е направено предложението за "Екстра качество" от хранителни технолози. Идеята е "Екстра качество" да бъде 
обозначено с етикет, който ще се поставя само на продукти със 100% месо. Ще се допускат вода и протеини само които се 
съдържат в месото, а производителите няма да имат право да добавят.  
Продуктите ще са с по-висока цена, но ще гарантират на потребителите, че купуват само висококачествени колбаси, 
обясниха експерти. Новите норми ще определят със сигурност минималното съдържание на месо в колбасите, на мляко в 
сирене и кашкавал. Така например за кренвиршите ще е записано, че в тях трябва да има поне 50% месо. Минималният 
праг може да бъде вдигнат и на 70 на сто. Подобни ще са изискванията за наденица и други колбаси.  
За каймата минималното съдържание на месо ще е по-висока - вероятно поне 70-80%. За млечните произведения пък ще 
се запише, че се приготвят от поне 5 литра мляко. Все още не е решено дали ще има изисквания и за безалкохолни напитки, 
шоколади и други храни. 
 
Cross.bg 
 
√ Разширяват списъка с язовири, чиито стени трябва да бъдат укрепени 
Държавата разширява списъка с язовирите, чиито стени трябва да бъдат укрепени или изцяло реконструирани. Това е 
заложено в дневния ред на министрите за заседанието в сряда. 
Очаква се кабинетът да приеме и отчет на събитията от европредседателството, както и да одобри дългосрочен план за 
следващите три години за това как да се инвестират парите от т. нар. Сребърен фонд. 
Той беше създаден преди повече от 10 години и е замислен да гарантира  стабилността на пенсионната система. Според 
последните данни на финансовото министерство във фонда са натрупани почти 3 млрд. лева 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
-  Правилата срещу народопсихологията, или как да намалеят катастрофите? 
- В новия брой на Юридическия барометър: институтът на произхода - гост проф. Даниел Вълчев 
- Държавите от Западна Европа ограничават дизеловите автомобили - ще залеят ли те българския пазар? 
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- В Казанлък: мазилка от фасадата на поликлиника падна върху пациент. Защо сградата не е ремонтирана 40 години? 
- Кои храни борят вирусите? - рецептите на живо 
БТВ, "Тази сутрин"  
- Увеличават ли се случаите на болни деца от хепатит А в София? И защо няма ваксини за заразата? 
- Накъде тръгва Македония след неуспешния референдум? В студиото - Георги Първанов 
- Защо Пламен Константинов вече няма да е треньор на националите по волейбол? Гост - Любо Ганев 
- На живо от Казанлък: парче от фасадата на поликлиника падна върху мъж - какво е състоянието на пострадалия и 

остава ли опасна сградата? 
- Сигнали за некачествени тротоари на „Граф Игнатиев" - ще има ли ремонт след ремонта? 
Нова телевизия, „Здравей България" 
- След бой на пътя и жертва на катастрофа с патрулка, Нова телевизия задава въпроса - За опасните шофьори и опасните 

пътища - ще сработят ли новите мерки на държавата? 
- Облаци от черна пепел над "Кремиковци" изплаши хората в района. На живо - има ли замърсяване на въздуха? 
- На живо - защо фасада на поликлиника се срути и рани тежко човек? 
- Десетки къщи застрашени от пропадане при всеки паднал дъжд - пряко от Сарафово 
- След скока на цените - освен студена, задава ли се и "солена" зима? Говори Димитър Манолов 
- Гавра със животно. Боядисано в червено куче трогна социалните мрежи 
- Велоалея пред гаражите. Румен Бахов на живо за нестандартното строително решение 
- Актьорите Асен Блатечки и Мона Гочева заедно в нов екшън сериал 
- Пробив в науката. Учени свързаха в мрежа три човешки мозъка - какви мисли си размениха? 
 
√ Предстоящи събития в страната за 3 октомври  

София 
- От 9.00 часа ще се състои заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе заседание. 
- От 11.30 часа в народното събрание ще се проведе работна среща между ДПС и кандидата на Обединени патриоти и 

ГЕРБ за конституционен съдия Красимир Влахов. От 12.00 часа среща с Влахов ще проведат представители на партия 
„Воля". 

- От 10.00 часа в БТА Експертният клуб за икономика и политика (ЕКИП) ще представи анализ, посветен на 
корпоративния данък в България 

- От 10.10 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес 
плана на „Водоснабдяване и канализация " ЕООД, гр. Плевен и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на 
„Водоснабдяване и канализация " ЕООД, гр. Плевен. 

- От 11.00 часа в Инфо Център „София - Европейска столица на спорта" ще се проведе ресконференция по повод 
предстоящия през този уикенд СОФИЯ ФИТ ФЕСТ. 

- От 11.00 часа в хотел Интерконтинентал, зала „Бална", пл. Народно събрание 4, Manchester Airports Group (MAG) ще 
проведе пресконференция за представянето на компанията и нейните бъдещи планове за участие в процедурата по 
отдаване на концесия на летище „София". 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Национално стратегическо 
обединение с цел възраждане, възход и модернизация на България". 

- От 13.30 часа ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на ВСС. 
- От 18.30 часа в Литературен клуб „Перото" Издателство „Милениум" ще представи книгата „Хроники на безвремието". 
- От 14.30 часа в зала 142, в сградата на Народното събрание на пл. ‘'Княз Александър I'' №1, Комисията по 

взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, съвместно с Комисията по 
образованието и науката ще проведе редовно заседание. 

- От 17.00 часа в Клуб "Журналист" към СБЖ , ул. "Граф Игнатиев" 4, ет. 1, ще се състои вечер в памет на известния 
австралийски журналист Уилфред Бърчит. 

*** 
Бургас. 
- От 10.30 часа в експоцентър „Флора" ще се проведе втория ден от семинара на тема „Въздействието на замърсяването 

с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда". 
- В 17.00 часа в Магазия 1 в зоната за свободен достъп ще бъде открита учебната година във филиала на Националната 

художествена академия в Бургас. 
*** 
Варна. 
- В 09.00 часа пред сградата на Адмиралтейството, на ул. „Преслав" 16, с официална церемония командира на ВМС на 

България контраадмирал Митко Петев ще посрещне началникът на Генералния щаб на ВМС на Република Гърция 
вицеадмирал Николас Цунис. 

- От 10.30 часа в зала „Варна" делегация от Правителството на Москва ще проведе среща. 
- От 10.00 часа в Икономически университет - Варна, Студентска улица, ет. 1,ще бъде открита документална изложба 

„Зараждане на гражданското общество в България /1987 - 1989/" на Държавна агенция „Архиви". 
- От 14.30 часа в зала „Общински съвет", ет.2, на Община Варна ще се проведе кръгла маса по проблемите на 

семействата с деца с аутизъм. Асоциация „Да съхраним жената" ще проведе този своеобразен открит диалог на тема 
„Да успяваме заедно" по проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в 
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аутистичния спектър и за техните семейства". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна, 
Дирекция „Социални дейности". 

***  
Велико Търново.  
- От 18.30 часа в Клуб 7 ще се проведе Представяне на книгата „Кошмарът", с автор Надежда Радева. 
- От 19.00 часа на стадион „Ивайло" ще се проведат Масови безплатни тренировки - есен 2018. 

*** 
Враца. 
- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Предградия" от Ерик Богосян. 
- От 19.00 часа в градска концертна зала ще се проведе Месец на клавишите- концерт на Симфониета Враца. 

***  
Горна Оряховица.  
- От 15.00 часа на стадион „Захарни заводи" ще се проведе среща от първенството на юноши старша възраст - зона 

Велико Търново между ОФК „Локомотив" - ОФК „Бдин 1923" гр. Видин. 
*** 
Добрич. 
- От 09.30 часа в Детска градина № 8 ще се играе куклен спектакъл „Приказка за Ох" на Държавен куклен театър „Дора 

Габе". 
 
*** 
Дупница. 
- От 17.30 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе открито заседание на Комисията по спорта към 

Общински съвет - Дупница с представителите на клубовете от общината. 
*** 
Кюстендил. 
- От 14.00 часа в сградата на Областната администрация - конферентна зала на 2-ри етаж Българската търговско-

промишлена палата и Кюстендилската търговско-промишлена палата организират среща-дискусия във връзка с 
поддържане на тесни контакти с местния бизнес, областните и общински власти и медии. 

- От 15.00 часа в Обучителния център на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" ще бъдат представени 
резултатите от изпълнения проект "Информацията и знанието за устойчиво развитие - отговорност за устойчиво 
бъдеще". 

- От 18.00 часа в голямата зала на читалище „Братство" ще се проведе концерт, посветен на Международния ден на 
музиката. 

*** 
Пловдив. 
- От 17.00 часа в зала „Съединение" на Регионалния исторически музей ще се проведе обществено обсъждане на 

транспортните и инфраструктурни проблеми на град Пловдив, организираното от СНЦ „Бизнесът за Пловдив". 
- От 18.30 часа в Цар Симеоновата градина, Виенски павилион ще бъдат открити Националните дни за учене през целия 

живот. Събитието на МОН е основната национална проява, свързана с ученето през целия живот и ученето на 
възрастни. То ще се състои от 3 до 5 октомври в гр. Пловдив. 

- Общинските съветници от ГЕРБ-Пловдив ще проведат приемни с граждани. Георги Василев, от 16.00 до 18.00 часа в 
партийния офис в район „Южен" на ул. „Академик Петър Динеков" №1А; Ани Лафчиева, от 17.00 до 18.30 часа в офиса 
на ГЕРБ в район „Източен" на ул. „Коста Паница" №5; Емил Русинов, от 17.30 до 19.00 часа в офиса на ГЕРБ в район 
„Източен" на ул. „Коста Паница" №5. 

*** 
Смолян. 
- Народни представители от „БСП за България" ще обсъдят „Визия за България" с граждани в област Смолян. 

Програмата може да прочетете тук. 
*** 
Търговище. 
- От 17.30 часа в Регионален исторически музей - Търговище, в Славейковото училище ще бъде открита изложбата 

„Техниката у дома през първата половина на XX век" на Националния политехнически музей - София. 
*** 
Хасково. 
- От 10.30 часа в зала „Марица" на Областна администрация Хасково представители на Световната банка ще участват в 

заседанието на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район 
*** 
Шумен.  
- От 9.00 часа във факултет „Артилерия, ПВО и КИС" в рамките на „Форум отбранителни технологии 2018", ще бъде 

направена презентация на „Оптоелектрон Груп" АД - гр. Панагюрище. 
- В 11.00 часа в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" ще бъде представен краеведският сайт „Шуменски 

истории". 
- От 15.30 часа на територията на Природен парк „Шуменско плато" ще бъде открит Девети национален пленер по 

живопис. 
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Economy.bg 
 
√ Евродепутатите съкращават подкрепата си за Турция със 70 млн. евро  
Като причина се посочва липсата на подобрение при зачитането на ценностите на ЕС  
EП реши във вторник да отмени 70 млн. евро от предприсъединителните средства, предназначени за Турция, тъй като 
условията за подобряване на върховенството на закона не бяха изпълнени. 
През ноември миналата година Парламентът и Съветът решиха да поставят в резерв 70 млн. евро от 
предприсъединителните средства за Турция (70 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 35 млн. евро 
бюджетни кредити за плащания), при условие че „Турция постигне измерими и достатъчни подобрения в областта на 
правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на печата, съгласно годишния доклад на Комисията“. 
Комисията обаче, в годишния си доклад за Турция, публикуван на 17 април 2018 г., отбеляза, че „Турция значително се 
отдалечава от Европейския съюз, по-конкретно в областите на правовата държава и основните права и чрез отслабване на 
ефективния контрол и баланс в политическата система“. 
Поради тези причини поставените от бюджетния орган условия не са били изпълнени, подчертават членовете на 
Европейския парламент.  
Съответно те подкрепят проекта за коригиращ бюджет 5/2018, в който Комисията предлага прехвърлянето на 70 млн. евро, 
предназначени за Турция, за укрепване на Европейския инструмент за съседство. Това ще се постигне чрез бюджетни 
кредити, които да обхванат действия, свързани с миграционния маршрут през Централно Средиземно море и да изпълнят 
част от ангажимента на ЕС за Сирия, както и да увеличат хуманитарната помощ с 35 млн. евро. 
Докладът на Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния) беше приет с 544 гласа „за“, 28 гласа „против“ и 74 „въздържали се“. 
 
Club Z 
 
√ Декларираме суми над €10 000 пред митничарите. И показваме 
Могат да се проверяват и отварят всички пратки с пари в тях 
Приет от Съвета на ЕС нов регламент разширява обхвата на задължението на всеки гражданин, който влиза в ЕС или излиза 
от него, и носи минимум 10 000 евро или повече, да ги декларира пред митническите органи. От пътуващите ще се изисква 
да декларират паричните средства, независимо дали те са у тях самите, в багажа им или в транспортното средство. При 
поискване от страна на органите, те ще трябва да ги покажат за извършване на проверка. 
След като регламентът бъде подписан от Съвета на ЕС и Европейския парламент, ще бъде публикуван в Официален вестник 
на Съюза и ще влезе в сила на 20-тия ден след този, в който е публикуван. 
В случай че паричните средства са изпратени по друг начин ("непридружени парични средства"), компетентните органи 
ще имат правото да изискват от изпращача или получателя да направи декларация за оповестяване на информация. 
Органите ще имат право да извършват проверки на всички пратки, пакети или транспортни средства, които могат да 
съдържат непридружени парични средства. 
Държавите членки ще обменят информация, когато има индикации, че паричните средства имат връзка с престъпна 
дейност, която би могла да има отрицателни последствия за финансовите интереси на ЕС. Тази информация ще се 
предоставя и на Европейската комисия. 
Финансирането на тероризма, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и други престъпни дейности е 
необходимо да бъдат проследявани и отстранявани. Новият регламент ни предоставя необходимите инструменти да 
бъдем по-ефективни в справянето с такива заплахи, заяви Хартвиг Льогер, федерален министър на финансите на Австрия. 
Регламентът ще подобри действащата система за контрол на паричните средства, които се въвеждат в ЕС или се извеждат 
от него. Това означава, че новостите при международните стандарти относно борбата с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, разработени от Специалната група за финансови действия (FATF), ще бъдат отчетени в 
законодателството на ЕС. 
На практика новият регламент разширява определението за парични средства, така че да обхване не само банкнотите, но 
и други инструменти или високоликвидни стоки като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато. Освен това в 
обхвата на регламента се включват паричните средства, които се изпращат като пощенски, товарни или куриерски пратки. 
Настоящите правила относно движението на парични средства, които се въвеждат в ЕС и се извеждат от него (Регламент 
относно контрола на паричните средства - регламент 1889/2005), се прилагат от 15 юни 2007 г. и са неразделна част от 
рамката на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Новият регламент актуализира тези правила 
и допълва правната рамка на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, определена в 
Директива 2015/849. 
 
Politika.net  
 
√ Блумбърг: 100 долара за барел – повече вреди, отколкото ползи 
На фона на растящите цени на петрола, за пръв път от 2014 г. се заговори за завръщане към нивата от 100 долара за 
барел. Това непременно ще доведе до появата на победители и победени. Страните износители ще натрупат грандиозни 
печалби, които ще влязат както по сметките на компаниите, така и в държавната хазна. 
Страните вносители, напротив, ще понесат загуби: инфлацията ще нарасне, а търсенето ще пострада. Това се посочва в 
обширен анализ на „Блумбърг“, цитиран от БГНЕС.  
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Добрата новина се състои в това, че петролът по 100 долара за барел ще окаже по-слабо влияние, отколкото при 
предишния ръст на цените през 2011 г. Това ще се случи, защото първо икономиките са станали по-малко зависими от 
енергетиката, и второ – защото ударът ще бъде смекчен от шистовата революция в САЩ. В крайна сметка, много неща ще 
зависят от това по каква причина ще се повишат цените. Шокът в условията на ограничено предлагане е отрицателен 
фактор, но като резултат от устойчивото търсене е показател за твърдия ръст. В момента действат и двата фактора, в 
резултат на което цената на петрол сорт „Брент“ скочи през тази година с около 22%.  
Какви ще са последиците за световния растеж? 
Високите цени на петрола ще навредят на семейните доходи и на потребителските разходи, но ефектът няма да бъде 
еднороден. Европа е уязвима, защото много страни от Стария континент са вносители на петрол. Китай е най-големият 
вносител на „черно злато“ в света и по тази причина е заплашен от скок на инфлацията. Трябва да се отчетат и сезонните 
фактори, защото в северното полукълбо идва зимата. За да намалят разходите си, потребителите могат да преминат на 
други източници на енергия, като биогоривото или природния газ – но това ще отнеме време. 
Индонезия вече взе мерки, за да разшири дела на биогоривото и да направи икономиката си по-малко зависима от 
енергийния внос. Щетите за световния растеж ще се окажат по-продължителни, ако цените на нефта се задържат на нива 
над 100 долара. Но ръстът на долара няма да съдейства за това, защото той се продава за „зелени гущери“.  
Как световната икономика ще се справи с петрола за 100 долара?  
Анализаторите на „Блумбърг“ са установили, че петролът за 100 долара ще донесе на световния растеж повече вреди, 
отколкото ползи. Въпреки това в сравнение с 2011 г. състоянието на световната икономика се различава съществено. 
„Шистовата революция, по-ниската енергоемкост и общото повишаване на цените означава, че ударът ще бъде по-слаб, 
отколкото по-рано. За да се подхлъзне световната икономика на петролното петно, цената на барела трябва да бъде много 
по-висока“, се казва в доклад, изготвен от икономисти, начело с Джейми Мюрей. 
Как ще се отрази на пазара противопоставянето между Тръмп и Иран?  
Геополитиката остава непредсказуема. Възобновяването на санкциите по отношение на Иран вече се отразяват на износа 
на петрол от Близкия изток. Макар президентът Доналд Тръмп да оказва натиск върху Организацията на страните 
износителки на петрол /ОПЕК/, за да увеличат добива, производствените мощности остават ограничени. Освен това, 
доставките от редица други страни, включително Венецуела, Либия и Нигерия, са подкопани от икономическия крах или 
гражданските безредици. Въпреки това, анализаторите на „Голдман Сакс“ прогнозират, че нивото от 100 долара така и 
няма да бъде преминато.  
Кой ще спечели от високите цени на петрола? 
По-голямата част от най-големите производители на петрол са страни с формиращ се пазар. Водач е Саудитска Арабия, 
където добивът на нефт през 2016 г. представлява почти 21% от БВП – това почти два пъти превишава показателите на 
Русия, следващата сред 15-те развиващи се пазари в класацията на „Блумбърг“. От високите цени на петрола също така 
печелят Нигерия и Колумбия. Увеличаването на доходите ще им позволи да поправят бюджетите си и да ликвидират 
дефицитите си. Това ще даде възможност на правителствата да увеличат разходите, което на свой ред ще стимулира 
инвестициите. 
А кой е губещ? 
Сред страните, които ще пострадат от високите цени на петрола, са Индия, Китай, Тайван, Чили, Турция, Египет и Украйна. 
Нарасналите разходи за петрол ще ударят по техните икономики, превръщайки ги в по-уязвими пред повишаването на 
лихвите в САЩ. „Блумбърг“ оценява основните развиващи се пазари по тяхната уязвимост към промените в цените на 
петрола и лихвите в САЩ, а също така по протекционизма. Сред губещите може да се окаже и един от най-големите 
победители: директорът на норвежката Централна банка Е. Улсен предупреди, че най-големият производител на 
нефтопродукти в Западна Европа е заплашен от проблеми, ако отрасълът престане да контролира разходите. 
Какви ще са последиците за най-големите икономики в света? 
Благодарение на шистовия бум, ръстът на цените на петрола ще представлява много по-малък риск за САЩ, отколкото по-
рано. Преди правилото гласеше: устойчивият растеж на цените на петрола от 10 долара изяжда около 0,3% от БВП през 
следващата година. Днешните изчисления, включително прогнозата на главния икономист на „Мудис“, предричат спад от 
само 0,1%. Но ако намаляването на американската зависимост от вноса на петрола се отразява положително на 
индустрията, семействата с ниски доходи ще пострадат от поскъпващия бензин. Те харчат до 8% от доходите си преди 
данъци. За сравнение: една пета от населението с най-високи доходи харчи само 1% за бензин. 
Ще има ли инфлация по цял свят? 
Цените на енергоносителите много често имат решаващо значение при оценката на потребителските цени, в резултат на 
което политиците, включително администрацията на ФЕД, концентрира своето внимание върху показателите, намаляващи 
променливостта на цените. Въпреки това, същественото повишаване на стойността на петрола ще доведе до устойчива 
инфлация, по-конкретно, при транспортните и комуналните услуги 
Какви ще бъдат последиците за централните банки? 
Ако по-високите цени на петрола усилят инфлацията, централните банкери ще имат още една причина по-малко да 
провеждат свободна кредитно-финансова политика. Ако вземем най-уязвимите страни, то Централната банка на Италия 
вече предупреждава за последиците, защото най-важният внос на страната вече поскъпва. Общият ценови натиск може да 
доведе до ожесточаване на кредитната и финансова политика в страни, като, Тайланд, Индонезия, Филипините и ЮАР. 
 


