Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Радио „Фокус“
√ Пловдив: В града ще се проведе конференцията „Превенция на здравето – европейски политики и практики“, ще
участват над 100 експерт
Конференция „Превенция на здравето – европейски политики и практики“ ще се проведе в Пловдив на 13 юни. Това
съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив организаторите на събитието. Над 100 специалисти от Германия, Австрия,
Македония и България ще вземат участие в конференцията и съпътстващ семинар. Форумът ще премине под патронажа
на вицепремиера по икономическата и демографската политика Марияна Николова. На събитието ще бъдат засегнати и
обсъдени предизвикателствата пред сферата на превенцията на здравето както у нас, така и в Европа, въвеждането на
европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на обществото. Избраните теми на
конференцията са особено важни и актуални, предвид предстоящата реформа в здравеопазването, в която превенцията
на здравето, съгласно Националната здравна стратегия 2020, трябва да бъде определена като приоритет на държавата и
бизнеса.
След международната конференция на 14 юни на специален семинар българските специалисти в тази област ще имат
възможност да се запознаят с немския и австрийския опит по превенция на безопасността и здравето при работа, както и
инструментариума за поддържане и укрепване на работещите.
Конференцията започва на 13 юни в 10.00 часа в хотел „Империал“ в града. Организатори са Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ) и Центърът за превенция на здравето (ЦПЗ).
БНР
√ Пловдив е домакин на международна конференция, посветена на здравето
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Центърът за превенция на здравето събират над 100 международни
и български експерти по превенция на здравето в Пловдив.
Специалисти от Германия, Австрия, Македония и България ще вземат участие в конференция и семинар на тема
„Превенция на здравето – европейски политики и практики“. Форумът ще премине под патронажа на вицепремиера по
икономическата и демографската политика Марияна Николова.
За първи път на 13 юни страната ни ще е домакин на международна конференция, посветена на превенцията на
безопасността и здравето при работа, която ще събере на едно място представители на Министерство на труда и
социалната политика, Министерство на здравеопазването, висши учебни заведения, работодателски и синдикални
организации, неправителствени организации, предприятия.
На събитието ще бъдат засегнати и обсъдени предизвикателствата пред сферата на превенцията на здравето както у нас,
така и в Европа, въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на
обществото.
Избраните теми на конференцията са особено важни и актуални, предвид предстоящата реформа в здравеопазването, в
която превенцията на здравето, съгласно Националната здравна стратегия 2020, трябва да бъде определена като
приоритет на държавата и бизнеса.
АИКБ
√ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Следва пълният текст на становище на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, No 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 22 май 2019 г.
Изх. № 379/12.06.2019 г.
ДО
Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
НА 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
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ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от
Министерският съвет, № 902-01-22/22.05.2019 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
Законопроектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК), внесен от
Министерският съвет, № 902-01-22/22.05.2019 г. наред с множеството промени, обосновани с въвеждането на
изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на
спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз предвижда необоснована административна тежест за
бизнеса.
В тази връзка изразяваме становище и правим предложения, както следва:
1. 1. Според нас обхватът по отношение на лицата, задължени да прилагат разпоредбите на законопроекта, е
прекомерен и създава твърде голяма административна и финансова тежест за бизнеса. На практика задължени
да изготвят документация за трансферно ценообразуване (местно и обобщено досие) по предложения
законопроект са всички предприятия с балансова стойност на активите над 8 млн. лева и нетни приходи от
продажби над 16 млн. лева, което предполага голям брой субекти. Поради тази причина предлагаме със
законопроекта да отпадне административна и финансова тежест за микропредприятията, малките и средни
предприятия, а с това и допълнителните разходи за тези лица, а задължени да изготвят документация за
трансферно ценообразуване да са само големите предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, (т.е.
тези предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от
следните показатели:
2. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
4. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души),
които разполагат с необходимия административен и финансов капацитет да отговорят на нормативните изисквания.
Освен това, ако група предприятия са регистрирани и осъществяват дейност само на територията на Република България,
за тях също възниква задължение да изготвят местно досие, но не възниква задължение за изготвяне на обобщено досие,
тъй като те не са част от многонационална група предприятия. Следователно в конкретния случай (ако дружествата са част
от група предприятия, регистрирани и осъществяващи дейността само на територията на Република България) тези
дружества могат да бъдат освободени от изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. Това е така, защото
групата предприятия не са част от многонационална група и поради това липсва трансграничен елемент, водещ до
прехвърляне на печалба в държава с по облекчен данъчен режим (по ниска ефективна данъчна ставка).
Поради това предлагаме чл.71б, ал.2 да се измени така:
(2) Алинея 1 не се прилага за:
3. лицата, които към 31 декември на предходната година са микропредприятия, малки или средни предприятия
по смисъла на Закона за счетоводството.
4. група предприятия, които не са част от многонационална група.
2. Количествените прагове за изготвяне на местно досие, предвидени в §1, чл. 71б, ал. 5, т. 1 от законопроекта, са
изключително ниски, което ще доведе до разширяване на случаите, при които се налага ползване от
предприятията на високоспециализирани (и поради това скъпи) технически решения. Поради това предлагаме
въвеждането на единен критерий – например стойността на сделката без данъка върху добавената стойност и
акциз да превишава 2 млн. лева, а допълнителните критерии, предвидени в букви „а“ и „б“ да отпаднат.
3. Съдържанието на местното и обобщено досие (чл. 71в и чл. 71г от законопроекта) изисква прекомерно
изчерпателна и подробна информация, която не кореспондира с актуалното трансферно ценообразуване в
международен план. В случая съдържанието на информацията в обобщеното досие за местни цели ще се отличава
от тази в обобщеното досие на дружества в международна група. Това означава допълнителни разходи за
изготвяне на отделно обобщено досие за групата специално за български цели. Поради това е необходимо
съответствие на вътрешното право с актуалните приложими стандарти за трансферно ценообразуване. В тази
връзка и в допълнение, намираме за удачно местното досие да реферира към обобщеното, за да може да се
използват вече направени анализи досежно контролираните сделки в група.
4. Срокът за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване (чл. 71д от законопроекта) е определен до
31 март на годината, следваща тази, за която се отнася. Според нас е по-удачно този срок да е по-дълъг – до 31
декември (алтернативно до 30 септември) на следващата година за предходната година. При положение, че
предложеният със законопроекта срок (31 март) предхожда срока за публикуване на годишните финансови отчети,
то за изготвянето на документацията за трансферно ценообразуване (местното досие) е необходима информация
от годишни финансови отчети на аналогични предприятия (същите следва да бъдат оповестени до 30 юни на
следващата година за предходната година). Така ще липсва надеждна информация за изготвянето на местно
досие. 30 септември пък е срокът, в който данъкоплатците имат право да подадат коригираща данъчна
декларация за облагане с корпоративен данък (чл. 75, ал. 3 ЗКПО), т.е. в рамките на този срок лицето, задължено
да изготви документацията за трансферно ценообразуване, може да промени размера на облагаемия финансов
резултат и дължимите данъци в България.
5. Имуществената санкция за неизготвяне на местно досие (§11, предвиждащ изменение в чл. 278а, ал. 5-8),
предлагана в размер от 0,5 до 1 на сто от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена
документация, е завишена значително и не съответства на тежестта на нарушението. Това е възможност за
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субективно отношение/прилагане на санкционна политика към бизнеса. По-удачно е в ал. 5 да се предвиди
единен фиксиран (и разумен) размер на имуществена санкция.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Депутатите ще гласуват промени в закона за Черноморското крайбрежие
Депутатите ще гласуват на второ четене промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Това се случва
на фона на едноседмичните протести срещу презастрояването на Черноморието.
С част от новите текстове се въвежда забрана за поставянето палатки, както и за преминаването, паркирането и престоя на
автомобили върху дюните. Със законопроекта се създават два нови публични регистъра - на класифицираните и на
групираните морски плажове.
√ Нов център ще наблюдава за наводнения по Струма, Места, Арда и Марица
Тренировъчна база и координационен център за реакция при природни бедствия ще заработи край Благоевград. В нея ще
се провеждат обучения на служителите от дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, ще бъде закупена
и мобилна техника, която да се придвижва във всякакви условия с цел по бързи действия при риск от наводнения или
други извънредни ситуации.
До три години тренировъчният център ще бъде изграден в село Мощанец на терена на бившето строително поделение.
Бисер Михайлов, областен управител на Благоевград:Това е една точка, която би осигурила изключителна оперативност
при реакциите на екипите на пожарната при необходимата реакция, която да касае защитата на имуществото, живота и
здравето на хората.
Главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението:":
Центърът ще бъде оборудван като едно ново, модерно, иновативно училище със съответните класни стаи,
преподавателски състав. Ще осигурим и полигон за практически действия. По граждански договори ще търсим начин да
наемем преподаватели и друг помощен персонал за да може този център да работи. Най-важното в подобни проекти,
въобще в организацията по реакцията е доброто взаимодействие. Няма как ако областния управител ако не е на място да
не създаде организация, ако не създаде организация няма как да се получи. Той е центърът, около който всички структури
трябва да се обединят и да работят заедно.
Тренировъчният и обучителен център се изгражда по проект за защита от наводнения реализиран съвместно между
България и Гърция.
Бисер Михайлов, областен управител на Благоевград: Ще успеем да стиковаме нашите действия от двете страни на
границата заедно с нашите екипи, така че да реагираме при необходимост от двете страни на границата.
Проектът обхваща басейните на реките Струма, Места, Арда и Марица.
√ В София започва световен конгрес на информационните агенции
Националният дворец на културата е домакин на Шестия световен конгрес на информационните агенции, организиран в
София от Българската телеграфна агенция и Световния съвет на информационните агенции.
Форумът ще бъде открит от президента Румен Радев. Участие ще вземат над 200 делегати от 100 страни. Мотото е
"Бъдещето на новините".
√ Наесен започва нов проект за дуално образование
С малко над 24 млн. лв. ще се финансира нов проект за дуалното образование. Той ще започне през есента и ще продължи
3 години.
По проекта "ДОМИНО" у нас се обучават 1600 ученици. От дуалното обучение през тази учебна година са се възползвали
близо 3900 младежи.
Да работи в автосервиз и да ремонтира камиони е сбъдната мечта за Васил. Дуалното обучение прави това възможно.
Започва от А и Б, като общ работник, първоначално подава инструменти. По-късно получава и постоянна работа.
Васил Митев, ученик: Научих неща, които в училище, можеш само да ги видиш и да ги научиш на теория, а там ги виждаш
в реална среда.
Проектът за дуално обучение ДОМИНО продължава с малки промени.
Красимир Вълчев, министър на образованието: Да се подготвят наставници, да се подпомогне организирането на
обучението, а не толкова да се изплащат конкретни стипендии. Ние заложихме на изплащането на стипендии за дуална
форма на обучение от държавния бюджет. Това ще бъде основната разлика.
Петя Евтимова, ръководител на проекта ДОМИНО: Оттук нататък очаквам дуалното обучение да навлиза все повече в
страната. Бяха променени множество закони, които да направят това възможно. Сега остава да се затвърди тази добра
практика.
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Мюриел Берсе Коен, посланик на Швейцария: Мисля, че е важно не само за българските ученици, но и за България, като
цяло, защото дуалното обучение отговаря на нуждите на икономическото развитие. Всъщност не само училищата, но и
предприятията са тясно свързани с образованието.
Посланикът на Швейцария отбеляза, че с бързите темпове на икономическо развитие половината професии след години
ще изчезнат. Затова младите хора трябва да се обучават така, че да имат работа не само сега, но и след 20 години.
√ Холандия блокира преговорите с Албания за ЕС, но не и с Македония
Холандският парламент снощи се противопостави на започването на преговорите с Албания за членство в Европейския
съюз, но отхвърли същата резолюция, която засяга Северна Македония.
Парламентът в Холандия гласува вчера четири резолюции, свързани с разширяването на ЕС, но само тази срещу Албания
получи мнозинство от гласовете, включително от управляващите, със 105 гласа от 150 депутати в парламента.
Резолюцията призовава да не започват преговори с Тирана през 2019 година, главно поради недостатъчния напредък в
борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Холандското правителство споделя това мнение. Според
външния им министър Стеф Блок откриването на преговорите за присъединяване с Албания е прибързано решение.
Резолюцията за Северна Македония, чрез която няколко холандски депутати искаха да блокират преговорите със Скопие,
беше отхвърлена от мнозинството в холандския парламент.
Това е първата възможна стъпка към разделянето на Северна Македония и Албания в Съвета на ЕС, ако Холандия като
държава-членка на ЕС призовава Съвета да възприеме този подход, когато взема решение за пакета Албания-Македония
на 18 юни в Люксембург или на следващата среща в края на юли в Брюксел.

√ Започва избора на наследник на премиера Тереза Мей
Десетте кандидати, които се борят да заместят премиера на Великобритания Тереза Мей, ще се изправят пред първия кръг
на гласуването в четвъртък, съобщава агенция Франс прес.
Консерваторите провеждат първото си тайно гласуване в конкурса за ръководство на управляващата партия, с което ще
започне да намалява броят на претендентите.
Всички 313 депутати могат да гласуват и всеки кандидат, който не събере подкрепата на поне 16 свои колеги, ще отпадне.
Ако всички преминат това препятствие, този с най-малък брой гласове ще излезе от надпреварата.
Гласуването се провежда в парламента между 13 и 14 часа българско време, като резултатите се очаква да бъдат обявени
около час по-късно.
Следват още няколко кръга гласуване следващата седмица, а партията се надява до 20 юни да останат само двама
кандидати.
160 000 членове на консервативната партия, избрани от местните членове, избират победителя, като резултатът се обявява
през седмицата, започваща на 22 юли.
След това Тереза Мей ще се оттегли като министър-председател, а новият лидер на най-голямата партия в парламента ще
бъде назначен за министър-председател от кралица Елизабет Втора.
Фаворит за поста сред букмейкърите е бившият външен министър Борис Джонсън. Бившият кмет на Лондон прекъсна
мълчанието си, за да започне кампанията си в сряда, като заяви, че ще изведе Великобритания от ЕС без сделка като
"последна възможност", и обеща да обедини страната, дълбоко разделена по въпроса за Брекзит.
Investor.bg
√ Парламентът намалява партийната субсидия на 1 лев от 1 юли
Предложението на управляващите беше прието от ГЕРБ и Обединените патриоти
От 1 юли партиите ще получават само по 1 лев за реален глас на изборите, вместо досегашните 11 лева по закон, които
всъщност се оказаха 13,20 лв. заради грешка на финансовото министерство.
Решението за драстичното орязване на парите за парламентарно представените политически сили взе мнозинството в
парламента с промени на първо четене в бюджета за тази година, написа Dnes.bg.
Зад предложението за намаляване на партийната субсидия, внесено от правителството, по инициатива лично на премиера
Бойко Борисов, застанаха законотворците от ГЕРБ и Обединени патриоти. 90 народни представители от БСП и ДПС
гласуваха против, защото според тях това е популизъм и демагогия.
Дебатът премина под знака на взаимните критики между управляващи и опозиция в липса на самоцисциплина, неясни
харчове и натрупани пари от лихви.
Соцдепутатът Драгомир Стойнев посочи, че левицата принципно иска да бъде намалено финансирането от държавата, „но
чак левче на глас, би означава, че партиите няма да могат да функционират нормално“.
"Това ще доведе до изчерпване на политическите партии, това е промяна на модела и по този начин се застрашава
демокрацията, това е популистки начин да застрашите демокрацията", отсече той.
Според Стойнев преди да се вземе такова важно решение трябва да се направят консултации с политическите сили за
оценка на въздействието му. "Така се прави цялото законодателство и заради това имаме ниско доверие в обществото,
предлагаме да не се бърза, ще поканим всички политически сили между първо и второ четене на разговори", заяви
социалистът. Той предупреди, че България може да се окаже в ситуацията да е първата страна, в която партиите ще
изчезнат и ще останат един или два субекта в политическото пространство.
"Няма друга държава, в която да се търси подобен начин на финансиране, каквото вие предлагате, така не се прави в
политиката и не се взимат правилните решения, подхождате по този детински начин, това си е ваше право, но ние ще е
противопоставим на това, защото води до диктатура", закани се Стойнев.
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Тома Биков от ГЕРБ обаче увери, че предложението е направено като са взети предвид всички рискове и припомни, че на
референдума мнозинството българи гласуваха за намаляване на партийните субсидии. По думите му вина за това имат
политиците, защото не са обяснили на избирателите как и за какво партиите харчат парите от държавата.
"Хората гласуваха на референдума, може би не достатъчно информирано, но това е факт, остана усещането, че ГЕРБ пази
субсидиите, а това не е така", каза той. Биков допълни, че голяма част от субсидиите отиват за предизборните кампании
по медиите и депутатите не ги взимат на ръка.
Драгомир Стойнев обаче го попита колко пари получава като лихва ГЕРБ от това, че си държи субсидиите в банка. Отговорът
на Биков беше, че ГЕРБ нямат партийна телевизия, която да издържат, каквато има БСП, и заради това парите на
управляващите са в банка.
"Самодисциплинирайте си партията и се финансирайте нормално и по банков път, за да не се чудите след това къде са
парите", обърна се Биков към депутатите от ляво.
Румен Генчев от БСП обвини ГЕРБ, че по същество иска да върнете член 1 от старата Конституция: "Вие да се финансирате
от бизнеса, от избирателите, а кои са тези фирми, които ще кажат, че ще дадат пари на опозицията, нали те ще бъдат
смачкани с бухалката", коментира червеният депутат.
Йордан Цонев от ДПС представи своето искане за пълна промяна на модела на финансиране и партиите, които да не
получат пари от държавата, а да се финансират от бизнеса и от избирателите. Според него основната вина за ситуацията
сега носят политиците, защото не са обяснили на обществото как се харчат парите и защо е важно да има държавна
субсидия.
"Ефектът от публичното финансиране е многопосочен, с него постепенно бяха затворени почти всички легални врати към
бизнеса, беше забранено финансирането от юридически лица, скъсани са връзките официално, защото партиите от много
години не получат никакви дарения от юридически лица и ако някой получава пари, те са извън закона, те са наказуеми и
вероятно са корупция", коментира той. Цонев обясни, че парите, които се получават от партиите, се харчели прозрачно,
нивото на контрол върху разходите на партиите било възможно най-високото в държавата и в ЕС
"Сметната палата проверява за какво се харчат парите и ние трябваше да го обясним на обществото и на медиите. Парите
се харчат прозрачно и Сметната парата, ако прецени, че парите не са изхарчени по предназначение, не ги признава като
разход и НАП може да направи проверка на партиите като на стопански субект", допълни депутатът от ДПС.
Цонев добави, че в Европа финансирането е публично, България е член на ЕС и не трябва да променяме тази практика.
"Непрекъснато се говори лъжата, е в Германия получавали 1евро на глас, но там има още два стълба на финансиране –
фондации, на които общо бюджетът им е над половин милиард евро, една част от тях отиват за чужбина, но друга остава
за партиите в страната. При третия стълб директно от бюджета се финансират програми за нуждите на партиите, така че
сумарно се дават много над 10 евро на глас", разясни депутатът.
News.bg
√ Земеделската земя е поскъпнала средно с 8% пред 2018 г.
Средната цена на един декар земеделска земя достига 941 лв. през 2018 година, което е със 7.9% повече в сравнение с
предходната 2017 година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за земеделските земи и
арендата в селското стопанство за 2018 година.
Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение е отчетено в цената на нивите - с 12.6%.
Цената на постоянно затревените площи намалява с 16.8%.

През 2018 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 345 лв. на декар.
Увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Северния централен район
- с 39.5%, и в Южния централен район - с 22.7%.
Цената на земята в Югоизточния район остава почти на същото равнище спрямо 2017 г. - отбелязано е слабо повишение с
0.8%.
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През 2018 г. се наблюдава намаление в цената на един декар земеделска земя в Югозападния район - с 53.4%, в
Северозападния - с 4.5%, и в Североизточния район - с 4.0%.
Цена на рентата на земеделска земя през 2018 година
През 2018 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 48 лв., което е с 4.3%
повече спрямо 2017 година. Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 6.4%. Цената на постоянно
затревените площи остава без промяна.

През 2018 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 69 лева.
Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони с изключение
на Южния централен район.
√ ЕС подготвя нови санкции срещу Русия
На Русия може да бъдат наложени нови санкции от страна на ЕС заради продължаващата намеса на Кремъл в Източна
Украйна, предаде dpa. Агенцията разполага с проект за изявление на държавните лидери от общността при поредната
среща на ЕС в Брюксел.
Сред мерките, предвидени в проекта, е непризнаване на нелегално издадените руски паспорти на жителите на
украинските Донецка и Луганска област, на чиято територия подкрепяните от Русия сепаратисти обявиха Донецка народна
република и Луганска народна република.
Посочва се, че указът на президента на Русия Владимир Путин за "паспортизация" на Източна Украйна противоречи на духа
и целите на споразуменията от Минск от 2015 г.
Очаква се на срещата на ЕС на 20-21 юни в Брюксел да бъде приета стратегия за периода 2019-2024 г. и да бъдат удължени
санкциите срещу Москва, чийто срок изтича на 31 юли.
В. Капитал
√ Какъв трябва да бъде следващият главен прокурор и кой ще носи отговорността
Кръгла маса при президента за предстоящия избор на обвинител №1 подчерта необходимостта от прозрачен и
мотивиран подбор
Всеки ден чуваме говорителката на прокуратурата Румяна Арнаудова, която обявява: главният прокурор разпореди да се
образува досъдебно производство, да се провери, да се направи едно или друго. Само че главният прокурор няма такива
правомощия по конституция, не може един човек да ръководи цялото наказателно разследванe, облечен с толкова много
власт, без да има конституционно основание за това.
Това беше един от акцентите в изявлението на председателя на Съюза на юристите в България Владислав Славов по време
на днешната кръгла маса при президента на тема за предстоящия избор на нов главен прокурор и очакванията на
обществото за това.
Славов, който е бивш зам.-главен прокурор и бивш конституционен съдия, цитира чл. 126, ал. 2 от конституцията, според
който: "Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички
прокурори." Нищо повече, конституционните правомощия на главния прокурор са дотук, по конституция той няма
правомощия да разпорежда образуването, спирането и т.н. на наказателни производства, коментира Славов.
Прокурорите, както и съдиите и следователите са независими при решаването на делата си и се подчиняват само на закона.
Действията на всеки прокурор в рамките на едно наказателно производство подлежат на инстанционен контрол пред
горестоящия прокурор и пред съда. Но когато прокурорът разследва, той трябва да е независим, никой не трябва да се
меси в неговото решение, да не му се дават указания и да се намесват в неговото вътрешно убеждение или пък да му се
изземва случаят, смята Славов. И даде пример за ефекта от сегашното положение - "гледайки тези гейтове около нас, с
просто око се виждат случаи на фрапиращи данъчни престъпления, но прокуратурата още ги проверява и нищо не е
образувала".
Според Славов конституцията не допуска да бъде концентрирана толкова власт в една фигура, а начинът да се коригира
това е, като се "атакуват съответните законови текстове, които неправилно са изтълкували конституцията и са дали такива
правомощия на главния прокурор", и се иска промяна.
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Думите му предизвикаха оживление в в рамките на дискусията, която като цяло беше концентрирана и пълноценна.
Президентът поиска пояснения за отговорността на прокурора и коментар за обхвата на надзора за законност и
методическото ръководство.
Общо 16 неправителствени организации бяха поканени да присъстват днес на кръглата маса при президента начело с
професионалните организации на юристи и магистрати - трите съдийски организации, асоциацията на прокурорите,
камарата на следователите, адвокатурата през Висшия адвокатски съвет, Съюзът на юристите в България, даже
асоциацията на съдиите по вписванията. Извън това за участие в дискусията бяха поканени представители на
неправителствени организации с експертиза в областта на върховенството на правото и съдебната реформа - Български
институт за правни инициативи, "Отворено общество", Фондация за развитие на правосъдието и др.
Висока оценка за инициативата на президента
Участниците в дискусията постигнаха единодушие в няколко аспекта. На първо място – висока оценка за инициативата на
президента да отвори дискусия, която по думите на мнозина е крайно необходима и много закъсняла. Самият Радев откри
форума с думите: "Далеч съм от мисълта, че надхвърлям правомощията си, аз подписвам указите (за назначаване на
главния прокурор и председателите на върховните съдилища - бел. авт.), но за мен много по-важно е обществото да държи
на фокус този процес. Нормално е обществото да има високи очаквания към главния прокурор и избора му."
Целите на тази дискусия са на две нива, обяви той. Пряката цел - в рамките на сегашната нормативна рамка да се направи
максимално добър избор на главен прокурор, а след това - предложенията и темите, направени при консултациите, да
влязат в основата на един обществен дебат.
Основен приоритет - прозрачност на избора във всичките му фази
Изборът трябва да се осъществи при максимална прозрачност от начало до край, от посочване на критериите и мотивите
за номиниране на един или друг кандидат до мотивиране на указа за връщане (ако се случи това). Това заявиха по един
или друг начин голяма част от участниците.
Изпълнителният директор на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер изрази надежда, че при предстоящия избор няма да сме
свидетели на състезание с един кон, а ще има поне трима кандидати. Всеки, който е издигнал кандидат, трябва да осветли
критериите, по които е стигнал до неговото име, каза тя. Но това е само началото. Трябва внимателно да се проследят
концепциите на кандидатите, зададените въпроси към всеки от тях, както и изслушването във ВСС, по време на което те
отговарят на тези въпроси, да се изиска записът, защото по време на тази процедура става ясна истинската им визия за
развитие на прокуратурата.
Ако президентът реши да връща указа, това трябва да бъде направено с писмени мотиви, с които той да даде своята оценка
както за кандидата, така и за процедурата, заяви правният директор на "Отворено общество" Иванка Иванова. Тя припомни
странната промяна на процедурата за гласуване при предишния избор за главен прокурор, при който изобщо не се стигна
до гласуване за втория и третия кандидат с мотива, че Цацаров е обрал мнозинството. Тогавашният президент Росен
Плевнелиев обаче не видя в това проблем, който да го мотивира да върне избора, отбеляза Иванова. Мотивите са важни,
независимо от малкия шанс ВСС да ги възприеме и потвърди, защото имам малък шанс да се учим практически и той е
разтеглен във времето - заради седемгодишния мандат на главния прокурор.
Какво искат прокурорите
Следващият главен прокурор трябва да притежава изключителна компетентност, безукорен морал и да е от средите на
прокуратурата, за да има летящ старт, а не да да се нуждае от време за навлизане в работата. Това обяви плевенският
прокурор Владимир Николов, който се яви от името на Асоциацията на прокурорите в България. И отбеляза, че има
достатъчно достойни и безукорни професионалисти в прокуратурата, но от началото на прехода не е избиран прокурор от
професията. От него се очакват и "човешки качества" - да е лидер, кристален човек, необвързан с лобита и политически
кръгове. Да се ползва с доверието на хората вътре в системата, да има стратегически подход и да е визионер, както и да
има социална ангажираност към хората в системата.
Председателят на Съюза на съдиите в България Калин Калпакчиев отбеляза, че няма пречка прокурорите от страната да
предложат свой кандидат, като даде пример как навремето ССБ предложи двама души за главен съдебен инспектор и
единият беше избран.
Няма да е редно асоциацията да се ангажира с конкретни имена, по-добре е нейната намеса да е по-нататък в процедурата,
отговори Николов.
БНР
√ ВСС обсъжда процедурата за избор на следващ главен прокурор
Висшият съдебен съвет ще обсъжда процедурата за избор на следващ главен прокурор. Прокурорската колегия на Съвета
предлага тя да започне на 15 юли, а изборът на нов Обвинител номер едно да е на 14 ноември.
В рамките на две седмици ще има четири заседания на ВСС - с възможност за издигане на кандидати.
На номинации право имат поне трима членове на прокурорската колегия и правосъдният министър. Данаил Кирилов вече
обяви,че няма да го прави, за да не политизира избора. Така в предпоследния ден на юли ще е ясно кой или кои ще са
кандидатите да оглавят държавното обвинение след 10 януари, когато изтича мандатът на Сотир Цацаров. Спекулира се
както с имена на действащи прокурори и съдии, така и с юристи, извън системата.
Ще спечели този, който получи подкрепата на поне 17 от членовете на ВСС. Но ще стане следващ главен прокурор, ако под
предложението за избора му подпис сложи президентът Румен Радев, който недвусмислено показа, че не гледа на ролята
си в процедурата като на протоколна.
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√ Желязков: Комисията за избор на концесионер на Летище София може да се произнесе до средата на юли
До средата на юли може да има произнасяне на Комисията за избор на концесионер на Летище София, съобщи пред
Парламентарната транспортна комисия ресорният Министър Росен Желязков.
В ход е обсъждането на концесионните предложения на петимата участници и на предложения бизнес модел. Срокът за
произнасяне на комисията е 90 дни от отварянето на обвързващите оферти.
Комисията си е поставила задача да спази срока, подчерта Желязков. Той уточни, че през следващата седмица ще бъдат
изпратени въпроси до всички участници относно неясноти или разяснения по обвързващите предложения, като те ще имат
пет дни за отговор.
√ Днес решават дали София ще е седалище на Европейския орган по труда
Очаква се днес Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, който заседава в
Люксембург, да реши в коя от четирите столици на ЕС ще бъде разположен Европейският орган по труда.
София, Никозия, Рига и Братислава са четирите европейски столици, които се борят за негово седалище.
Очаква се той да бъде създаден тази година и да заработи до 2023-та.
София предлага избор между три сгради - "Елипс център", "Новотел София" и хотел "Премиер", като изразява готовност да
предостави една от тях от началото на следващата година или по-рано.
√ Илияна Йотова организира среща за проблемите на чуждестранните студенти с български произход
Вицепрезидентът Илияна Йотова организира среща, посветена на проблемите на чуждестранните студенти с български
произход, които се обучават в наши университети. В срещата ще участват министри и представители на ведомствата,
свързани с уреждането на статута и обучението на тези студенти, както и ректори на висши учебни заведения.
Илияна Йотова проведе поредица от срещи във Варна, Благоевград, Пловдив и София със студенти от българските
диаспори. Подготвени са предложения за улесняване на пребиваването им в България, както и подобряване на условията
за кандидатстване и обучение, каза вицепрезидентът за "Хоризонт":
"Проведохме една серия от студентски лаборатории с деца, които имат български произход - от Западните покрайнини, от
Молдова, от Украйна. Те учат в нашите висши учебни заведения, в нашите университети. Има редица проблеми, с които
те се сблъскват - от визите, които трябва да имат за България. Затова аз благодаря на всички колеги от трите министерства,
с които заедно ще направим така, че да улесним пребиваването на тези деца".
√ Отчитат дейността на общинските дружества и лечебни заведения в София
На днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъде отчетена дейността на общинските дружества и лечебни
заведения. Над 867 милиона лева са годишните им приходи за 2018-а година. Общото финансово състояние на
дружествата е добро, отчете кметът Йорданка Фандъкова:
"Столичната община запази като търговски дружества най-вече дейности, които са свързани с комунални услуги, здравни
услуги. Това, което ние очакваме от чисто търговските дружества, това е инвестиции".
В-к Монитор
√ Екатерина Захариева прие на прощална среща посланика на САЩ Ерик Рубин
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева прие посланика на САЩ Ерик Рубин по повод
приключването на мандата му у нас, съобщиха от МВнР.
Двамата обсъдили отличните двустранни отношения и възможностите за тяхното задълбочаване в бъдеще. „Трите години
на Вашия мандат бяха особено ползотворни за връзките между двете страни. Направихме много, но, разбира се, можем и
повече“, заявила министър Захариева.
„Иска ми се да се завърна у дома, но е трудно човек да напусне България“, казал на свой ред посланик Рубин. Той
благодарил на вицепремиера Захариева за добрата съвместна работа и изтъкнал, че достъпността на Министерството на
външните работи, както и на други институции у нас, е била от особена важност за развитието на интензивните отношения
между България и САЩ.
Министър Захариева подчертала, че в лицето на посланик Рубин България има още един приятел в САЩ.
Economic.bg
√ Агенция по заетостта пуска три нови услуги за безработни
Те ще стартират от 1 юли
Агенция по заетостта пуска три нови услуги за безработни лица, които ще стартират от 1 юли. Освен тях, ще бъдат
подобрени още 5 услуги и 7 пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда.
Новите услуги са „Консултация и менторство след започване на работа”, „Мобилно бюро по труда” и „Семеен трудов
консултант”. Те са свързани с прилагане на по-широк и задълбочен индивидуален холистичен подход към всяко
регистрирано или нерегистрирано в бюрото по труда неработещо лице в трудоспособна възраст.
Подбрение ще има в услугите „Ателие за търсене на работа”, „Информиране, консултиране, мотивиране”, „Насочване и
подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности”, „Стажуване,
чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене”, „Провеждане на трудови борси”, „Ден на
работодателя”.
Стандартизираните пакети услуги, които също са обект на модернизация, са насочени към безработни лица от следните 7
групи: младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, с
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трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 5-годишна възраст и освободени от местата за лишаване от
свобода.
Economy.bg
√ България и Азербайджан ще си сътрудничат за развитие на малките и средни предприятия
Двете страни ще обменят бизнес-информация, свързана с търговията и възможностите за инвестиране
Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между българската Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия и Агенция за развитие на малкия и среден бизнес на Азербайджан. В
Меморандума се предвижда двете агенции да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните
предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от
България и Азербайджан.
Двете страни поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране,
политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките
и средните предприятия.
Българската и азербайджанската страна ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на
малките и средните предприятия, като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес
форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и други.
В. Дума
√ Догодина без нови инвестиции с държавни гаранции
Правителството реши в проекта на Закон за държавния бюджет за 2020 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни
проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции. Основанието за това е,
че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които
трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за
финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане. С това решение ще се осигури последователност при
прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и
за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2020-2022 г.
Правителството реши и в проекта на Закона за държавния бюджет за следващата година да бъде предвидена възможност
за издаване на държавна гаранция по споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Фонда
за гарантиране на влоговете в банките за осигуряване на достъп на Фонда до инструмент за условно финансиране в размер
до 350 млн. eвро.
√ По-ниски добиви от зърно, череши и маслодайна роза
Реколта 2019 ще бъде запомнена с проливните дъждове и градушки, които унищожиха посеви в земеделски земи и частни
дворове. Добивите през 2019 г. ще бъдат значително намалени спрямо предходната година, предаде БГНЕС. Традиционно
в първите дни на юли започва жътвата на пшеница, като и при тази култура всичко отново зависи от това, дали времето ще
е дъждовно, или сухо. Към момента прогнозата за добива е труден заради зимното засушаване и болестите.
Традиционно брането на череши в Кюстендилско навлиза в решаващата си фаза в средата на юни и честите валежи могат
да провалят събирането на реколтата. Все пак изкупната цена на плодовете скочи от 60 ст. на 1 лев за кг, и ако времето се
задържи сухо за няколко дни, прогнозите са стойността на плодовете бавно да се увеличава. Очакваният добив в
Кюстендилска област е едва около хиляда тона череши, докато в предишни години са реализирани по 5-6 хиляди тона.
Сега черешите се изкупуват в 24 населени места в Кюстендил. И тази година кампанията се охранява от полиция, от
служители на регионалния граничен сектор, а до дни ще се включи и звено на жандармерията.
При друга традиционна за страната ни култура - маслодайната роза, също се очаква по-нисък среден добив. Стопаните
прогнозират поне 50% спад в продукцията, а и качеството й също не е добро заради валежите. Изкупната цена също е пониска спрямо миналата година. Началото на розобера започна с една седмица по-късно, а се очаква краят му да бъде
около 18 юни.
Cross.bg
√ Тръмп: Ще се срещна с Путин на Г-20
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в кулоарите на
срещата на върха на Г-20, която ще се състои в края на юни в Япония, съобщи Франс прес.
Тръмп вече беше заявил същото през май, но тогава Кремъл посочи, че "няма договорка" за двустранна среща между
двамата президенти, отбелязва агенцията. Последната среща на четири очи между Путин и Тръмп се състоя през юли м.г.
в Хелзинки.
Пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков коментира, че Москва не е получавала от Вашингтон
никакво потвърждение за готовността на американския президент да се срещне с руския държавен глава.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Колко пари трябва да влизат в партийните каси?
Безопасността на пътя през мотосезона - как могат да бъдат избегнати инцидентите
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Има ли опасност от още скъсани язовирни стени и какви действия се предприемат?
На живо - какви са новите мерки за сигурност на Женския пазар?
БТВ, "Тази сутрин"
Възможна ли е нулева субсидия за партиите? Коментар на Хамид Хамид от ДПС;
Защо вече 3 месеца жена с увреждане е заложник в дома си заради недовършен ремонт на
топлофикация?
Как приключи уникалната терапия в помощ на деца със спинална мускулна атрофия?
Бум на телефонните измами в Шуменско! На живо - специална кампания на МВР в защита на
пострадалите;
Откриха застреляна мечка в горите край Самоков. Какво наказание очаква бракониерите?
На живо: Ще затвори ли врати видинската болница и какви са исканията на медиците
На живо от Божурище: Расови коне от 12 държави в надпревара за световната купа.
√ Предстоящи събития в страната на 13 юни
София.
От 10.00 часа в зала 3 на НДК президентът Румен Радев ще открие Шестия световен конгрес на
информационните агенции, организиран в София от Българската телеграфна агенция и Световния съвет
на информационните агенции.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 14.30 часа в зала 248 на Народното събрание министър Боил Банов ще отговаря на въпроси на депутати
в парламентарната комисия по културата и медиите.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
От 09.00 часа в зала 7 на НДК ще се проведе конференцията "Мост към бизнеса: Многообразие и
включване на пазара на труда".
От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се
проведе заседание на Пленума на ВСС.
От 09.30 часа в Дома на Европа в София се организира специална информационна среща с отговорни
служители от генерална дирекция „Писмени преводи" на Европейската комисия, предназначена за
писмени преводачи, преводачески агенции и професионални преводачески организации.
От 10.00 часа в Централен военен клуб, зала 1, бул. „Цар Освободител" 7, БДЖ и НКЖИ организират кръгла
маса за обществено обсъждане на проекта за закупуване на нов подвижен състав и инвестиции в
железопътната инфраструктура.
От 12.00 часа в хотел InterContinental Sofia ще се проведе пресконференция на тема „Форум на Световната
федерация на консулите за Централна и Източна Европа".
***
Варна./к.к. Златни пясъци
От 13.30 ч. в хотел „Интернационал" ще се проведе международен форум „Партньорство за по-добри
социални услуги, заетост и развитие", организиран от Министерството на труда и социалната политика,
Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Националното сдружение на
общините в Република България, Националния алианс за социална отговорност и Община Варна.
***
Варна.
От 19.00 часа в зала 1 на Фестивалния и конгресен център - Варна вицепрезидентът на Република България
Илияна Йотова ще открие 18-ият Международен фестивал на червенокръстки и здравни филми.
От 15.00 часа в сградата на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД ще се състои официалното
откриване на Музея на водоснабдяването и канализацията.
От 15.00 часа в зала „Белини" на хотел Интернационал в курорта „Златни пясъци" ще се проведе
пресконференция за международния форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и
развитие", който ще продължи до 14-ти юни.
***
Видин.
От 10.00 часа в залата на Симфониета - Видин кметът на Общината Огнян Ценков ще приветства
участниците в среща-семинар по проект "Антидрога", организирана от Инър Уийл Клуб Видин, със
съдействието на Регионалното управление на образованието.
От 11.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще посети видинската фирма "Команд" ЕООД.
От 13.30 часа омбудсманът Мая Манолова ще подкрепи протеста пред МБАЛ „Света Петка" АД на
медицинските специалисти в гр. Видин.
***
Елена.
От 11.00 часа в Зала 211 на Общината ще се проведе информационна среща на тема „Възможности за
финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)".
***
Златарица.
От 13.00 часа в Общината се проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)" .
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***
Пловдив.
-

-

От 10.00 часа в зала „Империал“ на хотел „Империал“ ще се проведе международна конференция,
посветена на превенцията на безопасността и здравето при работа, организирана от Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ) и Центъра за превенция на здравето
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет.
От 11.00 часа в Областната администрация ще се проведе среща с Инициативния комитет за запазване на
парка на 9-ти пехотен Пловдивски полк, намиращ се до хотел „Санкт Петербург" в кв. „Кършияка".

***
Сливен.
-

От 11.00 часа на плаца на Център за подготовка на специалисти 22 новоназначени войници ще положат
военна клетва.

***
Стара Загора.
От 15.00 часа в зала „Славейков" в общината заместник-министърът на младежта и спорта Николай
Павлов ще се срещне с младите хора в Стара Загора, за да обсъди с тях реализираните дейности на
министерството по отношение на младежта.
***
Шабла.
От 11.00 часа на Зенитния полигон на Военновъздушните сили - Шабла министърът на отбраната Красимир
Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще наблюдават тактическото учение с
бойни стрелби. Поканен е да присъства министър-председателят Бойко Борисов.
***
Шумен.
От 09.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
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