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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Dеfаktо.bg 
 
√ Paбoтoдaтeлитe пoвeчe дa нe плaщaт пъpвитe тpи дни oт бoлничнитe, пpeдлaгa зaĸoнoпpoeĸт 
Дa oтпaднe зaдължeниeтo нa paбoтoдaтeлитe дa плaщaт пъpвитe тpи дни oт бoлничнитe – тoвa  пpeдвиждa зaĸoнoпpoeĸт 
зa пpoмeни в Koдeĸca зa coциaлнo ocигypявaнe, ĸaчeн нa caйтa нa пapлaмeнтa. 
Bнocитeли ca шecтимa дeпyтaти oт „Boля“, ĸoитo пpeдлaгaт peшeниe нa eдин пpoблeм c пoчти 10-гoдишнa дaвнocт. 
Tpябвa  тpябвa дa oтпaднe зaдължeниeтo нa paбoтoдaтeлитe дa изплaщaт бoлнични нa зaбoлeлитe cи paбoтници и 
cлyжитeли, e пocoчeнo пocoчeнo в мoтивитe нa зaĸoнoпpoeĸтa. „Дeйcтвaщият тeĸcт нaтoвapвa излишнo и нeocнoвaтeлнo 
paбoтoтдaтeлитe c изплaщaнeтo нa бoлничнитe нa paбoтници и cлyжитeли“, ĸaзвaт внocитeлитe.   Haпoмнят, чe  
paбoтoдaтeлитe плaщaт зa cвoя cмeтĸa ocигypитeлни внocĸи, нo зaĸoнът ги зaдължaвa дa пoeмaт и paзxoдитe и зa пъpвитe 
тpи дни oт бoлничнитe. Toвa cъздaвa дoпълнитeлнa aдминиcтpaтивнa тeжecт и paзxoди нa paбoдaтeлитe и пpeмaxвaнeтo 
нa зaдължeниeтo щe ги paзтoвapи oт тoвa финaнcoвo и aдминиcтpaтивнo бpeмe, e зaпиcaнo в зaĸoнoпpoeĸтa. 
Πpeдлaгa ce  нoвaтa мяpĸa дa бъдe въвeдaнa oт 1 янyapи 2020 г. 
Πpeз 2010 г. ĸaтo вpeмeннa мяpĸa бe пpиeтo, чe paбoтoдaтeлитe щe пoeмaт пъpвитe дни oт бoлничнитe.  Taĸa  aнтиĸpизиcнo,  
пъpвитe тpи дни ce плaщaт oт paбoтoдaтeля, ĸaтo ocигypeният пoлyчaвa 70% oт дoxoдa cи пpeз тoвa вpeмe. HOИ ce вĸлючвa 
в изплaщaнeтo oт чeтвъpтия дeн c 80%. 
„Bpeмeннaтa“ мяpĸa пpoдължaвa пoчти 10 гoдини и  paбoтoдaтeлитe зaпoчнaxa дa пpeдпpиeмaт  paзличи инициaтиви, зa 
дa я oтcтpaнят. Hяĸoи oт тяx oтĸpoвeннo нapyшaвaт пpaвaтa нa paбoтницитe, ĸoитo нямaт нищo oбщo c въвeдeнoтo oт 
yпpaвлявaщитe  зaдължeниe. 
„Πъpвитe тpи дни oт бoлничнитe дa нe ca плaтeни“,  пpeдлoжи  нacĸopo Bacил Beлeв, пpeдceдaтeл нa Acoциaциятa нa 
индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия. Toй пocoчи, чe тaĸaвa пpaĸтиĸa cъщecтвyвa в дeceт eвpoпeйcĸи cтpaни – Лaтвия, 
Швeция, Xoлaндия, Aвcтpия, Гъpция, Ecтoния, Итaлия, Чexия, Πopтyгaлия, Kипъp. 
Taзи мяpĸa нe e пoдxoдящa зa Бългapия пpи нивoтo нa дoxoдитe и нивoтo нa зaбoлeвaeмocт,  oпoниpa  д-p Xacaн Aдeмoв 
oт ДΠC, пpeдceдaтeл нa пapлaмeнтapнaтa coциaлнa ĸoмиcия. Cпopeд нeгo въпpocът нe e в тoвa ĸoй плaщa, a в ĸoнтpoлa.   
Hямa ниĸaĸъв пpoблeм, aĸo paбoтoдaтeлят пpeцeни, чe eдин  бoлничeн e „фaлшив“, дa пpoвepи дaли бoлният cпaзвa тoзи 
peжим и дa гo пpeĸpaти“, cмятa  тoй. 
Πpeдлoжeниeтo нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия дeйcтвитeлнo e ĸpaйнo и нямa дa нaмepи пoдĸpeпa 
oт cиндиĸaтитe (и нe caмo),  нaй-мaлĸo, зaщoтo  paбoтницитe и  cлyжитeлитe cъщo пpaвят eжeмeceчни внocĸи oт тpyдoвитe 
cи възнaгpaждeния. 
Ho e иcтинa,  чe e вpeмe вceĸи дa cи влeзe в poлятa и дa ce възcтaнoви пpaвилoтo,  чe изплaщaнeтo нa бoлничнитe ce пoeмa 
oщe oт пъpвия дeн oт бюджeтa нa HOИ. Инaĸ зa ĸoй ли път,  щe  излeзe вяpнo, чe y нac  нaй-дългo тpaят вpeмeннитe нeщa. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Отделна минимална заплата спрямо сектора, в който работим. Възможно ли е? 
Коментар по темата от Ваня Григорова и Теодор Дечев 
Нови правила за определяне на минималната работна заплата се обсъждат активно в Съвета за тристранно 
сътрудничество. Това е втора стъпка след зараждането на  идеята за минимално възнаграждение според това кой какво 
работи. 
"Никой не може да каже, че в момента минималната работна заплата не е близо до реалността, защото няма обективен 
начин, по който това да се измери. То е въпрос на баланса на силите между синдикати и работодател, и на натиска на 
обществото върху правителството", коментира Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" в "България сутрин". 
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал обясни, че минималната работна заплата се определя субективно 
- възнаграждението се залага в средносрочната бюджетна прогноза и тя се следва. 
"Пледираме да има договорен механизъм, както и идеи за договаряне на отделни минимални заплати по икономически 
дейности", посочи Дечев. 
Пред Bulgaria ON AIR Ваня Григорова обясни, че ако пристъпим към тази промяна, тя ще се състои, след като браншовите 
организации на синдикати и работодатели преговарят и това, за което се договорят, ще бъде записано като минимална 
работна заплата. 
"Колкото и ненаучно да звучи, че две страни са седнали от двете страни на масата и нещо се разправят, в крайна сметка  
резултатът е реалистичен и добър", посочи Теодор Дечев. 
И двамата експерти се съгласиха, че би отнело доста време, за да се приложи конкретната мярка. 
Вижте целия разговор във видеото. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/173862-otdelna-minimalna-zaplata-spryamo-sektora-v-koyto-rabotim-vazmozhno-li-e
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√ Предлагат отделна минимална заплата спрямо сектора, в който работим 
Това е втора стъпка след зараждането на идеята за минимално възнаграждение според това кой какво работи 
Нови правила за определяне на минималната работна заплата се обсъждат активно в Съвета за тристранно 
сътрудничество. Това е втора стъпка след зараждането на идеята за минимално възнаграждение според това кой какво 
работи.  
"Никой не може да каже, че в момента минималната работна заплата не е близо до реалността, защото няма обективен 
начин, по който това да се измери. То е въпрос на баланса на силите между синдикати и работодател, и на натиска на 
обществото върху правителството", коментира Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" в "България сутрин".  
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал обясни, че минималната работна заплата се определя субективно 
- възнаграждението се залага в средносрочната бюджетна прогноза и тя се следва.  
"Пледираме да има договорен механизъм, както и идеи за договаряне на отделни минимални заплати по икономически 
дейности", посочи Дечев.  
Пред Bulgaria ON AIR Ваня Григорова обясни, че ако пристъпим към тази промяна, тя ще се състои, след като браншовите 
организации на синдикати и работодатели преговарят и това, за което се договорят, ще бъде записано като минимална 
работна заплата.  
"Колкото и ненаучно да звучи, че две страни са седнали от двете страни на масата и нещо се разправят, в крайна сметка  
резултатът е реалистичен и добър", посочи Теодор Дечев. И двамата експерти се съгласиха, че би отнело доста време, за 
да се приложи конкретната мярка. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
„Сега“ 
 
√ Държавата ще "спуска" минимални осигурителни доходи и догодина 
Порочната практика министри и чиновници да определят минималната работна заплата за страната (МРЗ) и минималните 
осигурителни доходи (МОД) за различните браншове, дейности и позиции ще продължи и догодина. Ресорният министър 
Бисер Петков призна, че правителството няма намерение да отменя или променя сегашния механизъм на 
административно налагане на прагови стойности  - въпреки все по-острите критики на бизнеса.  
Тактиката на сегашното правителство например е всяка година да качва минималната заплата с по 50 лева, без да дава 
обяснения как е изчислило размера на "стъпката". И 2020 г. няма да е изключение - планът на управляващите е да вдигнат 
МРЗ от 560 на 610 лева. Още по-зле е положението с осигурителните прагове, защото формула за осъвременяването им 
според обективни показатели липсва. Затова работодателските организации казват, че в България социалните осигуровки 
всъщност са данъци. 
В писмо до социалния министър в края на юли всички големи работодателски организации поискаха "незабавна отмяна 
на текста от Кодекса за социално осигуряване, който позволява държавата да определя МОД по длъжности и 
икономически дейности". Бизнесът напомня, че поне от 4 години настоява минималните възнаграждения да се договарят 
с браншовите синдикати, а не да се спускат "отгоре".  И подчертава, че България е уникална в лошия смисъл - никъде в ЕС 
държавата не се меси в определяне на осигурителни прагове за отделни професии. 
ШИКАЛКАВЕНЕ 
Трябва да се работи върху създаването на механизъм за договаряне на прагове по икономически дейности, съгласен е 
министър Петков. Но смята, че това не може да се случи догодина  -  ако има промяна, тя трябва да влезе в бюджет 2020, 
а по въпроса няма никакъв напредък.  
На практика правителството дезертира от отговорност и отказва да вземе решение, като се оправдава, че синдикатите и 
бизнесът не могат да сближат позициите си. 
 
√ 44 000 ще се включат в "Студентски практики 2" 
Най-много средства за има за младежи, обучаващи се в специалност в областта на техническите науки 
Около 44 000 студенти ще могат да изкарат практика по специалността си. Това е планирано по второто издание на 
популярната процедура "Студентски практики 2", чието начало бе обявено наскоро от Управляващия орган на ОП "Наука и 
образование за интелигентен растеж", откъдето идва и финансирането. 
6000 от студентите, които ще работят в реална среда, ще са от педагогически науки, 7000 - по технически специалности, 
2700 - по природни науки, математика и информатика. Целта е те да получат практически опит, което да им помогне да 
намерят работа в бъдеще.  
"Около 20% от участващите в предходния етап на програмата получиха предложения за работа в съответните компании 
след участието си в процедурата“, коментира пред БНР Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция 
„Наука и образование за интелигентен растеж". 
Бюджетът на процедурата е 46 млн. лв., което е с 10 млн. лв. повече от миналата година. С част от средствата се покриват 
стипендиите на студентите по време на стажа (240-часова практика), които са в размер на 600 лв. месечно. Целта на 
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проекта е да подобри практическите умения на студентите в зависимост от нуждите на пазара на труда, както и да укрепи 
връзките и партньорствата между висшите училища и работодателите. 
МАЩАБ 
С най-много обучени практиканти - над 2600 студенти - по първата фаза на процедурата се нареди БАН със своите 
институти. В топ 5 бяха още УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна - 571 студенти, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен 
- 494, Детска градина № 8 - Благоевград - 415, РЗИ - Стара Загора - 374, и ВМА - 371.  
Най-много студенти спрямо общия брой студенти, обучаващи се в дадено направление от висшите училища, партньори по 
проекта, са се включили от професионално направление медицина - 53%, следвани от теория на изкуствата - 51%, химични 
технологии - 48%, стоматология - 45%, спорт - 44%, право - 43 и др. 
 
√ Лошите кредити намаляват устойчиво 
Черните списъци на некоректни длъжници не са новина, няма място за паника 
Неясно по какви причини в медийното пространство отново се появи темата за необслужваните кредити. Заговори се за 
някакви черни списъци на нередовни кредитори, за нови изисквания на ЕЦБ, които били в сила от 30 юни, и какво ли още 
не. 
Нека да е ясно, че за момента няма промени в регулаторния режим, по който се третират просрочените кредити. Поради 
това не може да се очакват каквито и да е промени в политиките на банките по отношение на техните клиенти, 
предизвикани от подобни промени. Просто защото такива промени не са правени през тази година. 
Новите регулаторни изисквания по отношение на третирането на необслужваните заеми 
бяха въведени още в началото на 2018 година с Международен стандарт за финансова отчетност 9 (МСФО 9). Радикалната 
новост при него е, че необслужваемостта на един кредит вече се определя не само на базата на настъпило просрочие, а и 
най-вече на базата на финансовото състояние на кредитополучателя. Поради това ново изискване дори заеми, по които 
няма никакво забавяне, могат да попаднат в групата на необслужваните само заради влошени финансови показатели на 
клиентите, като заради това банките са принудени да правят разходи за провизирането им. Промяна в този режим към 
момента няма и скоро не се очертава да има. 
По правило тези изисквания на МСФО 9 засягат преди всичко заемите за фирми. За кредити за граждани те не се прилагат. 
Може би единствено при големите жилищни заеми - тези над 250 хиляди лева, банките правят текущ преглед на 
платежоспособността на кредитополучателите. Но при тях, дори и да установят влошаване, те не могат да наложат по-
високи изисквания за допълнително обезпечение или по-висока лихва, защото клиентът е защитен от Закона за жилищни 
кредити за потребители. Докато при фирмите едно влошаване на финансовото състояние води до подобно утежняване на 
изискванията. 
Що се отнася до появилите се коментари за черни списъци и лоши длъжници 
- тях винаги ги е имало, още преди да се появи кредитният регистър. Не е възможно, ако имаш просрочия по заем, да ти 
отпуснат нов, освен ако той не е за погасяване на стария кредит. Но в такъв случай новият заем ще е при по-тежки условия 
- и като общи разходи на кредитополучателя, и като изискуемо обезпечение. Но тези правила също не са от вчера - те са в 
сила вече повече от две десетилетия. 
Що се отнася до влезлите от 30 юни 2019 година в сила изисквания за управление на необслужваните кредити, на първо 
място те не са създадени от Европейската централна банка, а от Европейския банков орган (ЕБО). Нещо повече - докато 
България не влезе в Банковия съюз на ЕС, ЕЦБ няма никакви правомощия да следи за прилагането на тези правила у нас. 
Това е изцяло в юрисдикцията на БНБ. Въпросните насоки на Европейския банков орган не променят установения от 
началото на 2018-а начин за класифициране и третиране на необслужваните кредити. Всъщност те въобще не се занимават 
с този въпрос. Тези насоки определят правилата, които търговските банки трябва да спазват за управление на портфейлите 
си от необслужвани кредити, и то само ако тези портфейли са над 5% от общия размер на предоставените заеми. 
Най-общо казано, тези насоки на ЕБО изискват банките да имат разработени и одобрени от регулатора политики за 
намаляване на необслужваните кредити 
както и административни структури, които да ги прилагат. Но това не води до промяна на правилата, определящи дали 
един кредит е редовен или проблемен, както и до промяна на условията, при които един необслужван кредит се третира 
от банката. 
Така че тези насоки на Европейския банков орган не водят до нищо ново под слънцето за клиентите на банките. Още по-
малко за клиентите, които са физически лица. За тях промени ще има при прилагането на приетите през тази година 
промени в Закона за кредитните институции, които въвеждат у нас изискванията на европейска директива за по-отговорно 
отношение към гражданите, искащи кредит. Тези промени ще задължат банките да имат по-строги изисквания към 
разполагаемия доход на клиента с цел да го опазят от поемане на неоправдан риск при вземането на прекалено голям 
заем. Но това вече е друга тема. 
НАГОРЕ 
Апетитът на българските фирми и граждани към взимане на пари назаем расте. "В условията на задържащи се ниски лихви 
и увеличаване на заетостта и доходите домакинствата и предприятията проявяват висока склонност към използване на 
кредити при финансирането на потреблението и инвестициите, коментира изданието на БНБ “Банките в България”. Наред 
с това има и увеличено предлагане на заеми от кредитните институции. Растежът на заемите е по-ясно изразен при 
домакинствата, сочи анализът на централната банка. 
В същото време лошите и преструктурираните кредити в българската банкова система намаляват устойчиво. Само за месец 
те са се свили с над 700 млн. лева, като делът им е паднал до 11.53%, показват данните на БНБ за юни. Толкова голям 
номинален спад в рамките на един месец не е отчитан никога - дори през ноември 2014 г., когато фалиралата 
Корпоративна търговска банка бе извадена от системата. 
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Делът на кредитите, които не са обслужвани между 90 и 180 дни или са предоговорени и преструктурирани, спрямо общия 
обем на отпуснатите заеми не е бил толкова нисък от 2009 г., когато глобалната финансова и икономическа криза удари 
България и реално започна бързото нарастване на просрочените кредити. 
ЧЕРВЕНА ЛАМПА 
Продължителните периоди на ниски лихви и засилена кредитна активност могат да доведат до натрупване на системни 
рискове, свързани със задлъжнялостта на гражданите и бизнеса, предупреждава БНБ. Въпреки че дълговете на 
домакинствата и предприятията са сравнително ниски спрямо доходите им, в бъдеще не е изключено да настъпят 
неблагоприятни изменения във възможността за обслужване на задълженията -  например при евентуален спад на 
икономическата активност, при нарастване на лихвите по кредитите в резултат от промени в паричната политика в 
еврозоната или при разширяване на рисковите премии в цената на заемните ресурси, предупреждават от БНБ. 
 
√ Банките масово вдигат такси през октомври 
Поскъпва обслужването на банкови сметки и карти, преводи, внасяне и теглене на пари на каса 
Банките готвят масово повишение на такси и комисиони наесен. Няколко от големите трезори вече пуснаха 
предупреждение на сайтовете си, че променят тарифата от началото на октомври, като завишават цената на редица услуги. 
Новината не е изненада на фона на падащите лихви, които вече стигат рекордно ниски нива. През последните години 
именно това е политиката на банките у нас - да компенсират поевтиняването на заемите с повишение на таксите и 
комисионите, които събират. 
Така например от началото на октомври ОББ двойно ще завиши комисионата за вноска на каса на суми над 3000 лева. 
Сегашните 0.10% стават 0.20%. Размерът на таксата е в проценти, като все пак има таван и той в момента е 200 лева, но 
през октомври и той ще се удвои и ще стане 400 лева. 
Таксата за преводи от и по сметка в системата на ОББ от 1 октомври вече ще е 2 лв. -  при 1.50 лв. сега. А когато става дума 
за междубанкови преводи, увеличението е от 3 на 4 лева. С 1 до 2 лева скачат и таксите за директен дебит - услугата, при 
която банка превежда плащанията по битовите сметки на клиентите си -  за ток, вода, парно и др. 
По-скъпо ще струва и тегленето на пари на каса в офис. За суми до 2000 лв. таксата се повишава с 0.05 процентни пункта, а 
над 2000 лв. - с 0.1 процентни пункта. При теглене на пари без предварителна заявка над 10 000 лв. увеличението е по-
голямо - с 0.2 процентни пункта. 
Банка ДСК  въвежда месечна такса за основна дебитна карта Mastercard и Visa. Досега такава такса не съществуваше нито 
за левовите, нито за евровите, нито за доларовите дебитни карти на ДСК, но от 1 октомври трезорът вече ще начислява 
всеки месец в зависимост от валутата по 4.15 лв., 2.15 евро или 2.75 щ.д. 
Годишната такса за кредитните карти на Банка ДСК също се увеличава - за левовите карти сумата от 45 скача на 49.80 лв., 
за евровите - от 23 на 26 евро, а за доларовите - от 30 на 33 долара. По-скъпо ще струва и внасянето на пари по сметка. За 
суми над 3000 лв. таксата се завишава от 0.1% на 0.2%  за горницата над 3000 лв. С 0.50 лв. до 3 лева поскъпват преводите 
и разплащанията в офис на банката. 
От 16 октомври Уникредит Булбанк вдига с 50 стотинки месечните такси за поддръжка и обслужване на сметки. По 
разплащателните вече ще се събират по 3 лв. всеки месец, а по спестовните - по 2.50 лв. Банката увеличава таксите и за 
банкови преводи, за комунални и за периодични плащания, за директен дебит, за внасяне и теглене на пари от сметка, 
дори и за броене на монети. За внасяне на суми над 3000 лв. по сметка в банката от титуляря вече ще се събира 0.2% при 
сегашни 0.1%. При теглене до 1000 лв. таксата расте от 3 на 4 лева. С 50 стотинки месечно поскъпва и поддръжката и 
обслужването на дебитните карти на Уникредит Булбанк. 
Първа инвестиционна банка също е оповестила за промени в тарифата от началото на октомври. Въвежда се нова такса 
при "специфични трансакции" с кредитни карти на Diners club - 1% от сумата, без да се посочва какво представляват тези 
трансакции.  
РЕКОРДИ 
Политиката на постоянно вдигане на такси и комисиони има голяма заслуга и за рекордните печалби на банките през 
последните години. Само за 7 месеца  - от януари до юли, печалбата на банковия сектор закръгли 1 млрд. лева, показват 
най-новите данни на БНБ.  
Този резултат е с цели 10% повече от същия период на миналата година. Само през юли финансовите институции в 
България са добавили нови 127.6 млн. лв. печалба. Нетните доходи на банките от лихви за седемте месеца на годината са 
към са 1.6 млрд. лв., а доходите от такси и комисиони са 640.8 млн. лева, което е с над 30 млн. лева повече в сравнение с 
януари - юли миналата година.  
Според БНБ печалбата на банките расте и защото оптимизират разходите си, включително чрез съкращаване на офиси и 
на персонал, което основно се случва при сливания и вливания в сектора. 
 
√ МВР ще изхарчи над 21 млн. лв. за гардероба на полицаите  
Униформените ще получат ново облекло като шапки, ботуши, блузи и костюми 
Министерството на вътрешните работи планира да обнови гардероба на своите служители, като изхарчи 21 568 000 лв. без 
ДДС за нови обувки, летни блузи с къс ръкав, костюми, гащеризони и шапки. Това става ясно от регистъра на обществените 
поръчки на силовото ведомството. 
Най-много пари са заделени за специални зимни костюми на полицейските служители. Силовото министерство е 
предвидило 17.860 млн. лв. за общо 38 000 броя тъмносини, маслинено зелени и черни униформи. Освен това силовото 
министерство ще похарчи 1.838 млн. лв. за 20 000 чифта мъжки полуботуши и 1000 чифта женски, което прави по 87 лв. за 
брой. Обувки ще бъдат купени и за мотористите на полицията, като предвиденото количество е 600 чифта за 168 хил. лева. 
Новите зимни плетени шапки на полицаите, от които ще бъдат поръчани 30 000 бр., пък ще струват 375 хил. лв., или 13 лв. 
за шапка. 
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Служителите на дирекциите "Гранична полиция", "Жандармерия", "Миграция" и "Пожарна безопасност" ще получат общо 
31 500 броя "лятна трикотажна блуза с къс ръкав" в черен и тъмносин цвят. Те ще струват на министерството 628 425 лв. 
без ДДС. В най-малко количество ще бъдат купени "тактически зимни костюми", "летни тактически гащеризони", както и 
"тактически обувки с предпазител". Общият брой на артикулите ще бъде 3815 и ще струват 698 556 лв. 
Кандидатите, които искат да участват в обществените поръчки, следва да са изпълнили през последните 3 години 
дейности, идентични или сходни с тези в обявените от МВР поръчки - доставка или производство на текстилни изделия. 
Както в. "Сега" писа, МВР обяви обществена поръчка и за 1500 нови вратовръзки за жандармеристите и служителите на 
дирекция "Миграция", 895 броя за служителите в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", 800 
за Главна дирекция "Гранична полиция" и 200 броя за Академията на МВР. Главните и старшите комисари ще получат 25 
нови вратовръзки. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 66 580 лв. без ДДС. Освен това вътрешното 
министерство ще осигури на служителите си 15 000 нови кожени колана. 
 
БНР 
 
√ Капка Панайотова: Всеки трябва да прецени според Индивидуалната оценка дали да се откаже от "чуждата помощ" 
Интервю на Ирина Недева с Миглена Митева и Капка Панайотова 
От 1 септември влязоха в сила промените на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, заложени в новия Закон за 
личната помощ, които се отнасят за 77 600 души, които в момента получават към пенсиите си ежемесечно по 99,50 лв. 
добавка за чужда помощ. За периода, в който хората ще получават чуждата помощ, по новите правила, от НОИ ще 
превеждат парите, от които изрично са се отказали, на Агенцията за социално подпомагане (АСП), а тя ще ги пренасочва 
към кмета на общината-доставчик на лична помощ. 
Началникът на отдел „Интеграция на хора с увреждания“ към АСП Миглена Митева обясни за БНР: 
„Още с приемането на Закона започна масова кампания по информиране на лицата с право на такава добавка какво ще се 
случи с нея, ако те ползват механизма „Лична помощ“. С размера на добавката не се заплаща цялото възнаграждение на 
личния асистент. Възнаграждението за 2019-а се формира на база минимална часова работна 3,37 лв. по определения 
брой, месечен, часове лична помощ. Тези 100 лв са само част от възнаграждението на асистента“. 
Механизмът за определяне на личната помощ при децата е същият и: 
„Когато семейството получава добавката по реда на Закона за семейни помощи за деца, в размер 930 лв., родителите 
трябва да дадат своето до съгласие до 380 лв. от тази добавка да се превежда по същия ред на кмета на общината, която 
отново формира част от възнаграждението на личния асистент. Точният размер се изчислява спрямо броя на часове, които 
детето с увреждане е получило във индивидуалната оценка на потребностите“. 
Ако родителите станат лични асистенти на децата си, тази сума отново ще се връща като възнаграждение на асистента, но 
се плаща от общината. 
Според Митева новият закон помага и на хората с увреждания, и на техните близки: 
„Има родители, които не могат да се реализират на пазара на труда, заради това че трябва да полагат грижи за своите 
деца. Законът за личната помощ ще даде такава възможност и те могат да наемат външен личен асистент…“. 
Капка Панайотова от Центъра за независим живот нарече решението "лишено от мисъл за хората с увреждания" и обясни 
в предаването "Преди всички" по "Хоризонт": 
„Механизмът е сложен, но по-страшното е, че на практика дава повече от същото досега. Категорично този закон решава 
проблема на тези роднини, които не работят, защото няма кой да се грижи за техните близки с увреждания. Няма лошо, с 
изключение на това, че те вече стават асистенти, а не продължават да бъдат роднини. С този закон, на практика, се формира 
една тройна зависимост на човека с увреждане от роднините му и това е нещо изключително вредно! Физическата 
зависимост е обективна - човек има увреждане и има неща, които не може да прави сам. Емоционалната зависимост е 
естествена, защото говорим за роднини и към тези зависимости да добавя финансова. Това е изключително негативно 
нещо! То няма да промени статута на хората с увреждания, няма да ги направи по-независими, няма да ги направи по-
щастливи. Просто ще налее малко повече пари в семейния бюджет“ 
Различни механизми в Европа регулират личната помощ така, че човекът управлява сам асистенцията си и разполага с 
даден ресурс, но трябва да отчита за какво е платил съответна сума, изтъкна Панайотова. Тя е убедена, че часовата ставка 
трябва да отговаря на реалните условия на пазара на труда, защото иначе хората с увреждания ще останат обвързани с 
роднините си. И посъветва: 
„Бих препоръчала на всеки, първо да мине през тази т. нар. „Индивидуална оценка на потребностите“ и съобразно броя 
часове, които ще му бъдат предоставени по силата на тази оценка, и часовата ставка дали си заслужава да се откаже от 
чуждата помощ, която е в момента около 100 лв, защото евентуално биха влизали в семейния бюджет повече от 100 лв 
или, ако са му дадени малко часове, да си запази чуждата помощ. Всеки трябва да направи преценката за себе си“. 
 
√ Криптовалута "Либра" на "Фейсбук" може да подкопае способността на ЕЦБ да определя паричната си политика 
Предложената от "Фейсбук" (Facebook) криптовалута "Либра" (Libra) може да подкопае способността на Европейската 
централна банка да определя парична си политика, като в същото време Европа трябва да игнорира "коварните обещания" 
на водещата социална медия, свързани с нейната дигитална валута, заяви в понеделник членът на борда на ЕЦБ Ив Мерш. 
По-рано тази година "Фейсбук" обяви идеята си за "Либра" - нова цифрова валута, чиято реална стойност да бъде 
подкрепена от четири официални валути и която да бъде достъпна за милиарди потребители на социални мрежи по света, 
заявявайки, че се надява тя да стартира през следващата година. 
"В зависимост от нивото на приемане на "Либра" и от включването на еврото в т.нар. "кошница с резервни валути", стоящи 
зад криптовалутата, това би могло да намали контрола на ЕЦБ над единната европейска валута, да доведе до нарушаване 
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на трансмисионния механизма на паричната политика, като повлияе на ликвидната позиция на банките от еврозоната и в 
крайна сметка може да подкопае международна роля на еврото", добави Мерш, цитиран от Ройтерс. 
Подобно на нормалните валути, "Либра" ще бъдат силно централизирана, но няма да бъде подкрепена от кредитор от 
последна инстанция и в крайна сметка ще бъде подвластна на съответните акционери в подобно едно начинание, на което 
обаче не може да се гледа като на хранилище на обществено доверие, посочи централният банкер. 
"Планирано е "Либра" да бъде пусната в обръщение през първата половина на 2020-а година от същите хора, които 
трябваше да се обясняват пред законодателите в Съединените щати и Европейския съюз относно заплахите за нашата 
демокрация, произтичащи от обработката на лични данни в тяхната социална медийна платформа“, отбеляза Ив Мерш. 
Като се имат предвид тези предизвикателства, европейските регулаторни и надзорни органи трябва да утвърдят 
пълномощията над "Либра", като в същото време има необходимост от глобално сътрудничество за смекчаване на 
рисковете с предстоящото стартиране на криптовалутата на "Фейсбук". 
"Искрено се надявам, че хората в Европа няма да се изкушат да оставят зад себе си безопасността и стабилността на 
утвърдените платежни решения в полза на заблуждаващите и "коварни обещания" от страна на "Фейсбук", добави Мерш.  
                                               
√ Прекратено е разследването срещу чешкия премиер за злоупотреби с еврофондове 
В Чехия беше прекратено разследването по случая на министър-председателя Андрей Бабиш, срещу когото полицията 
повдигна обвинение за участие във финансови измами с една от неговите фирми. 
Решението за прекратяване на разследването, продължило четири години, беше взето от прокурора Ярослав Шарох. В 
същото време е закрито и следствието по отношение на роднините и най-близките сътрудници на Бабиш, свързани с 
делото. 
Прокурорът е стигнал до извода, че разследването няма доказателства срещу участниците. Премиерът категорично отрича 
обвиненията, заявявайки, че те са провокация от политическите му противници, за да бъде дискредитиран и елиминиран 
от голямата политика. 
Според чешката полиция Бабиш е прикрил собствеността си върху ферма и конферентен център, наречени „Щъркелово 
гнездо“, за да може те да получат евросубсидии от 2 млн. евро, предназначени за малки бизнеси. 
Бабиш от своя страна твърди, че „Щъркелово гнездо“ е било собственост на членове на семейството му, когато са получени 
евросредствата, и едва по-късно става част от неговия холдинг „Агроферт“. 
Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ също е открила нередности в случая „Щъркелово гнездо“. 
През изминалите месеци десетки хиляди чехи протестираха с искания за оставката на премиера. 
Освен настоящ премиер на Чехия Бабиш е вторият най-богат човек в страната. Той притежава и два от най-четените 
вестници в Чехия, както и най-слушаната частна радиостанция. 
 
√ Турската икономика се е свила с 1,5% през второто тримесечие на 2019 г.  
Турската икономика се е свила с 1,5% през второто тримесечие тази година в сравнение със същия период миналата 
година, съобщиха от турската статистика. През април-юни най-голям спад са отбелязали строителството (12,7%), както и 
индустрията - 2,7 на сто. 
По време на първото тримесечие спадът на турската икономика беше -2,4%.  
Очакват се добри резултати и растеж по време на третото тримесечие поради рекордния брой туристи, които посещават 
страната. Плановете на турското правителство са за растеж от общо 2.3% през тази година. 
 
√ Изненадващо разширяване на китайската промишлена активност през август 
През август промишлената експанзия в Китай се разшири изненадващо до 5-месечен връх благодарение на нарастване на  
производството, показват резултати от частно проучване на компаниите Caixin Insight Group и Markit, които са в 
противоречие с аналогичните официално проучване на Националното статистическо бюро, оповестено през уикенда, 
показващо поредно свиване на промишлената активност във втората по сила световна икономика. 
В същото време обаче промишлените поръчки продължават да бъдат слаби, а бизнес нагласите остават колебливи на фона 
на продължаващата ескалация на митническата война между САЩ и Китай, след като от 1-ви септември влязоха в сила 
допълнителните двустранни мита на двете водещи икономики. 
Промишленият PMI индекс на Caixin Insight Group и Markit нарасна през август до 50,4 пункта от 49,9 пункта през юли, 
достигайки 5-месечен връх след два поредни месеца на негов спад под важното ниво от 50,0 пункта, докато очакванията 
на финансите пазари бяха за индекс на ниво от 49,8 пункта. 
Индексът на новите експортни промишлени поръчки обаче падна за трети пореден месец, достигайки най-ниско ниво от 
ноември 2018-а година на фона на забавящото се търсене в глобален план. 
Данните от частното проучване са в противоречие с оповестени в събота резултати от аналогично проучване на 
Националното статистическо бюро на Китай, според което промишленият PMI индекс се понижи през август до 49,5 пункта 
от 49,7 пункта през юли, което е сигнал за свиване на промишлената активност за четвърти пореден месец. 
Прогнозните показатели и в двете проучвания за бъдещата настройка в сектора показват допълнителна слабост в 
промишлеността, засилвайки по този начин очакванията, че Пекин ще трябва да въведе в скоро време допълнителни 
мерки, стимулиращи икономическата активност. 
"Китайската икономика показа признаци на краткосрочно възстановяване, но низходящият натиск остава дългосрочен 
проблем“, отбеляза Чжъншън Чжун, икономист в анализаторската компания CEBM Group, след оповестяване на 
резултатите от последното проучване на Caixin и Markit. 
"На фона на нестабилните китайско-американски отношения властите в Пекин трябва да засили антицикличните 
стимулиращи политики", допълни той. 
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„Дума“ 
 
√ Проверяват работодатели дали назначават хора с увреждания 
Започва предоставянето на личен асистент по Закона за личната помощ 
До края на годината инспектори по труда ще проверяват дали в предприятията с персонал над 50 души са предприети 
мерки за назначаване на хора с трайни увреждания, както изисква новият Закон за хората с увреждания. За това 
предупреди директорът на инспекцията по труда във Видин Надежда Симеонова. Поне един човек с трайно увреждане са 
длъжни да наемат фирмите с персонал от 50 до 99 души. Квотата за работодатели с персонал от 100 и повече наети е 2% 
от него. При проверките инспекторите ще следят дали са осигурени подходящи условия за работа на хората с трайни 
увреждания.  
До 2 юли работодатели можеха да търсят съдействие от бюрата по труда, за да изпълнят задължението си по ЗХУ. Тези, 
които са наели хора с увреждания, имат 3 месеца, за да приспособят работните места за тях.   
Междувременно стана ясно, че програмата е пред провал. Над половината безработни с увреждания са над 50 г. По 
отношение на образованието със специалност са едва около 1/3, повече от половината са със средно образование, 
останалите са без квалификация и специалност.   
От началото на септември започва и предоставянето и финансирането на личен асистент по реда на Закона за личната 
помощ. От услугата обаче ще се възползват хора с над 90% инвалидност и децата с над 50% увреждания с право на помощ. 
Услугата ще се предоставя и за децата без право на чужда помощ с 90 и над 90% увреждане. Предоставянето на лична 
помощ става по индивидуална оценка на потребностите. Според тях се определя и колко часа помощ може да ползва 
човекът с увреждане в зависимост от степента на инвалидност. В първата категория хората с увреждания получават 
финансиране за личен асистент, който да им помага до 15 часа на месец, втората дава право на лична помощ до 42 часа, 
третата - до 84 часа, като хората с най-тежки увреждания ще могат да ползват личен асистент до 168 часа месечно. 
Ползвателят на услугата има право на повече от един асистент, както и сам да го избира. 
Хората с трайни увреждания, но без решение на ТЕЛК, в което да е записано "с чужда помощ", ще продължават да ползват 
досегашните социални услуги и след 1 септември. 
Над 190 000 са подадените досега заявления за индивидуална оценка на потребностите. До началото на 2021 г. доставчик 
на личната помощ ще са общините, а след това политиката за предоставяне на лична помощ ще се осъществява от 
Държавната агенция за хората с увреждания. 
 
√ Германия и Сингапур вече не обменят данни с България заради пробива в НАП  
Германия и Сингапур са спрели временно част от автоматичния обмен на данни с България, след като в края на юни бе 
направен пробив в сървър на Националната агенция за приходите, съобщава "Капитал". Припомняме, че тогава данните 
на над 5 млн. българи станаха публично достояние. Преди дни на НАП бе наложена глоба от 5 милиона лева от Комисия 
за защита на личните данни. Решението на двете държави засяга и обмена до поискване. 
Пробивът в системата на Националната агенция за приходите (НАП) беше направен точно през електронната услуга за 
възстановяване на ДДС, платен в чужбина. Тогава българската приходна агенция е уведомила партньорските данъчни 
служби (общо 300) за временното спиране на услугата, както и за проблема с хакерската атака. 
Мярката означава, че ако в момента НАП има нужда от бърза справка за данъчно задължено лице от България, вероятно 
няма да може да разчита на колегите си от двете държави. 
От НАП казват, че Германия е спряла временно обмена на информация за получени доходи от трудови правоотношения 
на български данъчно задължени лица в Германия, на изплатени директорски възнаграждения, пенсии, собственост и 
доходи от недвижимо имущество. Пред "Капитал" от германското финансово министерство определят случая като 
сериозен инцидент и обясниха, че чакат мерки от страна на България. 
От НАП допълват, че до този момент са получили официално уведомление и от Сингапур - спрени са обменът на 
информация при поискване и автоматичният обмен. Тук вероятно става въпрос за взаимодействието по линия на 
инициативите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), т.е. за справките с данъчна и банкова 
информация за лица и фирми, както и за отчетите на големи мултинационални компании, посочва изданието. 
 
√ Съдът на ЕС решава за затвор за вредни емисии  
Германски екоактивисти дават на Темида правителството на Бавария 
Тази седмица Европейският съд ще решава дали германските съдии могат да налагат затвор на политици за това, че не са 
приложили в градовете забрани за движение на превозни средства, които замърсяват въздуха, съобщи АФП. В рамките на 
делото, което започва във вторник, съдът ще заседава по дългогодишен спор между екологични активисти и 
правителството на Бавария - една от битките в яростния национален дебат за дизеловите автомобили и забраните за 
управление на замърсяващи автомобили. 
Становището на Съда на ЕС, макар и да не е правно обвързващо, може да има последици за водещите политици в 
баварската партия - близка на управляващите християндемократи на Ангела Меркел. 
В законовата битка, датираща от 2012 г. екологичната група "Deutsche Umwelthilfe" се опитва да принуди баварското 
правителство да приложи мерки срещу замърсяването на въздуха в столицата на провинцията Мюнхен. Нивата на азотен 
диоксид отдавна надхвърлят границите на ЕС в южния германски град и след окончателно решение през 2014 г. съдът в 
Мюнхен поиска план за действие от правителството, който включва забрана за движение в града на превозни средства с 
дизелово гориво. И активистите, и съдебната власт твърдят, че правителството грубо игнорира решението от 2014 година. 
Съдът каза, че глобата в размер на 4000 евро се е оказала "неефективна", и помоли магистратите в Люксембург да се 
произнесат относно законността на перспективата политици да бъдат лишени от свобода. 
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"Това е доста зрелищен случай", заяви пред АФП Филип Реймер, професор по право в университета в Бон. Дори ако Съдът 
на ЕС постанови, че политиците могат да получават ефективни присъди, баварските съдилища ще решат дали да го 
направят или не. 
И все пак председателят на екологичната група "Deutsche Umwelthilfe" Реш настоя, че никой политик няма да бъде 
изпращан в затвора, защото само заплахата ще ги принуди да приложат исканите от съда мерки. "Всеки, който е заплашен 
от затвор, има в джоба си ключовете за собствените си белезници", каза Реш. 
За управляващия Християнсоциален съюз на Бавария за забрана на дизелови автомобили в Мюнхен, градът, в който е 
домът на BMW, не може и да става въпрос. Забраните за дизелови превозни средства са въведени в няколко големи 
градове след скандала с Volkswagen през 2015 г., когато се установи, че автомобили на гиганта имат инсталиран незаконен 
софтуер, който мами тестовете за емисии на милиони нови дизелови автомобили. Забраните вече са в сила в Щутгарт и 
части от Хамбург и се предвижда да бъдат въведени за избрани райони в Берлин през октомври. 
Според консултантската фирма за автомобилна индустрия Berylls 60 милиона шофьори както на дизелови, така и на други 
автомобили в цяла Европа, са засегнати от забрани за шофиране в градовете, наложени заради ограничаване на 
замърсяването на въздуха. Въпросът е особено спорен в Германия, където индустрията осигурява работни места на 
десетки хиляди хора. 
 
БНТ 
 
√ Министър Захариева се срещна с палестинския си колега  
На среща с палестинския си колега Рияд ал Малики, вицепремиерът Екатерина Захариева изрази позицията на България и 
на ЕС, че сегашният застой и дефакто липса на процес за мир в Близкия Изток, е причина за сериозно безпокойство. 
Палестинският външен министър е на официална визита у нас. 
На среща с палестинския си колега Рияд ал Малики, вицепремиерът Екатерина Захариева изрази позицията на България и 
на ЕС, че сегашният застой и дефакто липса на процес за мир в Близкия Изток, е причина за сериозно 
безпокойство.Палестинският външен министър е на официална визита у нас. 
Министър Захариева подчерта позицията на страната ни , че в основата на намиране на решение стоят директни преговори 
между Държавата Израел и Палестина и много се надяваме постигнатите международни договорености и от Осло, и 
Парижките споразумения да продължат да бъдат изпълнявани 
Екатерина Захариева -вицепремиер и министър на външните работи: Изразяваме надежда, че палестинската и израелската 
страна ще намерят начини и средства да постигнат разбирателство по всички въпроси.Много е важно колкото е възможно 
по-скоро да бъдат направени първи, дори малки стъпки за възстановяване на доверието и директните преговори между 
Палестина и Израел. 
Вицепремиерът призова за въздържане от всякакви действия, които могат да изострят и без това изключително 
чувствителната обстановка в региона 
Палестинският ѝ колега коментира, че двамата са разговаряли за пречките, с които се сблъсква възстановяването на 
мирния процес в Близкия Изток и по- специално израелско-палестинският. 
Рияд ал Малики-министър на външните работи на Палестина: Вярваме, че ще дойде времето, когато всички ще си дадат 
сметка колко важно е да се седне на масата за преговори и да се постигне такова историческо споразумение,защото 
липсата на такава договореност между израелците и палестинците се отразява силно не само върху тях, но и върху региона 
и целия свят 
По думите на палестинския външен министър България има отлични отношения и с израелската, и с палестинската страна 
и може да бъде мост между тях. 
Първият ни дипломат пое и ангажимента за облекчаване на визовия режим за палестински граждани с изпращане на 
консулски служители на място в Рамала, което ще спести и време и разходи за палестинските граждани. 
 
√ Компенсират фермерите с 2,1 млн. лева за природни бедствия през 2019 г.  
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“- РА утвърди финансов ресурс от 2,144 млн. лева по схема на държавна помощ 
„Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които 
могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, съобщиха от ДФЗ. 
Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., при следния интензитет от производствените 
разходи по култури: Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед - до 30%; Фуражни култури - до 80%; Плодове, 
зеленчуци, етерично-маслени, технически култури - до 80%. 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 
2019 г. със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия. Предстои да бъдат изготвени указания 
за предоставяне на помощта. 
 
Списание "Икономист" 
 
√ Търговската война между САЩ и Китай прати надолу фючърсите на Dow Jones и S&P 500  
Новите мита, наложени от Тръмп, засягат китайски стоки за $110 млрд. 
Фючърсите на Dow Jones и S&P 500 се понижиха сериозно в първия ден от новата седмица, след като в неделя президентът 
Доналд Тръмп наложи нови мита на китайски внос на стойност 110 милиарда долара, включително на някои популярни 
продукти на Apple, пише infostock.bg. 
Пекин отговори на удара, което доведе до допълнителна ескалация на търговската война и загуба за фондовите пазари.  
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Фючърсите на Dow Jones се понижиха с 0,4% спрямо справедливата си стойност, докато тези на широкия S&P 500 загубиха 
0.5%. С най-много се понижиха фючърсите на Nasdaq 100, загубили 0.8% от стойността си. 
Азиатските пазари бяха смесени в понеделник, като шанхайският основен индекс добави 1.1% към стойността си. 
Новите 15-процентни тарифи на Тръмп засягат внос от Китай за около 110 милиарда долара. Много от този внос е на 
потребителски стоки за пръв път, включително часовниците Apple Watch и Apple AirPods заедно с много друга електроника, 
обувки и облекло. 
Пекин отвърна с въвеждане на по-високи тарифи за селксостопански стоки, както и за суров нефт. 
Тръмп заплаши също, че на 1 октомври ще повиши 25-процентните тарифи, въведени по-рано на внос в размер на 250 
милиарда долара - до 30%. В средата на декември 15-процентни тарифи ще стартират за Apple iPhone, други мобилни 
телефони, лаптопи и играчки. 
Китай планира по-нататъшни мита през декември, включително възстановяване на 25% тарифи за американски 
автомобили. 
Тръмп каза, че търговските преговори с Китай все още са планирани за по-късен етап през този месец, но двете страни 
изглеждат по-далеч от споразумение от всякога. 
 
√ Есенна надпревара в популизъм  
Промени в Наказателния кодекс и закони, писани от неправителствени организации и омбудсмана, ще занимават 
депутатите след лятната им ваканция 
Есенната сесия на парламента се очертава да премине под знака на популиското законодателство, което ще носи 
дивиденти на партиите преди местните избори. Вадят се стари проекти и стратегии, за които винаги има нов контекст, а 
покрай политиканстването могат да минат и някои смислени закони.  
Наказателна политика без посока 
Веднага след убийството на 7-годишната Кристин от сливенското село Сотиря ВМРО излезе с декларация за премахване 
на съкратеното производство, което води до намаляване на присъдите при тежки престъпления. В момента законът гласи, 
че всяко лице, предадено на съд с внесен обвинителен акт, ако прецени, може да признае всички факти, описани в 
обвинителния акт. При това положение присъдата му се намалява с една трета, а държавното обвинение прекратява 
търсенето на още доказателства. Каракачанов и неговите хора поискаха и други наказателни мерки – химическа кастрация 
като наказание при изнасилване, педофилия и други сексуални извращения. Според тяхното виждане при сега 
съществуващото законодателство престъпници се озовават на улицата след 10 години и пак започват да изнасилват и 
убиват.  
С мотива, че не може да се премахне изобщо съкратеното производство, БСП чрез Крум Зарков предлага да се премахне 
съкратеното производство при много тежки престъпления и при умишлени убийства. „Бившият депутат от БСП Янаки 
Стоилов написа между 2009 – 2010 г. закон и той беше приет, според който съкратеното съдебно следствие да не се прилага 
при престъпления, довели до умишлено причиняване на смърт и тежки телесни повреди. Това беше променено през 2010 
г. с нови редакции. Ние трябва да върнем състоянието там, където му е мястото“, каза Зарков.  
От БСП попитаха също къде е новата концепция за наказателната политика, която най-добре може да отговори на въпроса 
каква е криминогенната обстановка у нас. По проект на Оперативна програма „Добро управление“ Министреството на 
правосъдието трябваше да е готово с концепцията до края на 2018 г. Документът е важен, защото на основата на анализи 
на криминогенната среда и оценка на прилагането на Наказателния кодекс (НК) може да се правят разумни предложения 
за промени в наказателната политика. В момента наблюдаваме тенденцията депутатите да искат да променят НК след 
всяка по-голяма трагедия – било катастрофа, убийство на пешеходна пътека или отнемане на живот. За последните 6 
години са правени 19 промени в НК. На въпрос на сп. „Икономист“, кога ще е готова концепцията, от МП отговориха, че 
срокът е удължен и че тя ще бъде приета до края на годината, като преди това бъде подложена на съгласуване и 
обществено обсъждане. Независимо че липсват сериозни анализи на криминогенната обстановка, от ВМРО дадоха да се 
разбере, че ще настояват за промени в НК веднага след лятната ваканция, която за депутатите приключва на 31 август. 
Воеводите ще искат освен премахване на съкратеното производство и химическа кастрация, както и да се разшири 
институтът за неизбежната самоотбрана, за да могат собствениците на имоти да стрелят по крадци, които влизат в дома 
им и ги заплашват. Разширяването на института на неизбежната самоотбрана обаче не среща особено сериозна подкрепа 
в парламента заради опасения от саморазправа и най-вероятно няма да мине. Предложението на ВМРО за химическа 
кастрация за педофили не е решение, защото по данни на психолози тя няма да намали самото желание за извършване на 
блудни действия. Не така стои въпросът със съкратеното производство обаче. Прокуратурата излезе с предложение 
съкратеното производство да се прилага само след съгласуване с прокурора, което и най-вероятно ще бъде припознато от 
управляващите.  
През септември ВМРО ще продължи да иска засилване на репресията срещу ромския етнос с „концепция срещу 
циганизацията“. Принципите, заложени в него, вече събраха доста критики, защото хората на Каракаченов предлагат 
доброволно ограничаване на раждаемостта сред ромските жени, като държавата плаща абортите им, слагане на край на 
феномена „деца да раждат деца“ и спиране на помощите за семейства, чиито деца не ходят на училище. Спирането на 
незаконното строителство и неплащане на сметките на електроенергия и вода също са засегнати в документа. Част от тези 
предложения бяха наречени „фашистки“ от ДПС и неправителствени организации, но пък подобен отпор върши добра 
работа на Патриотите за вдигане на рейтинга им. За да събудят още повече патриотизма у българите, членове на ВМРО 
застават и зад протестите на 7 септември срещу оттеглената от кабинета стратегия за детето. И ще продължат да внушават, 
че той регламентира принудителното отнемане на деца от семейства. Всъщност стратегията предлага редица мерки за 
закрила на децата в риск, които са жертва на системен тормоз и насилие, и е написана в изпълнение на Закона на детето, 
приет през 2005 г. 
Външни закони 



10 

 

Есенната сесия се очертава да премине под знака на външни закони, изработени и внесени от съсловни организации и 
омбудсмана. Промените в Закона за адвокатурата, писани от Висшия адвокатски съвет, са в деловодството на парламента 
и чакат да бъдат припознати от депутати от управляващата коалиция, с които вече имат договорки за това. Промените са 
дълго чакани, защото установяват по-голям ред и по-строги правила в адвокатската професия. За адвокат вече ще се искат 
три, а не две години стаж, както е сега. Изпит за вписване като адвокати ще полагат всички с по-малко от 10 години стаж. 
Досега освободените от изпит бяха тези с над 5 години стаж. Докторите по право също ще полагат изпит. Законпроектът 
налага нови забрани за адвокатите. Адвокатът не може и да е управител на дружество, овластен да го представлява, член 
на управителен орган, председател на кооперация или прокурист. Като адвокат не може да се впише този, който две 
години е бил част от управата на фирма две години преди фалита ѝ, а след обявяването ѝ в несъстоятелност са останали 
неудовлетворени кредитори. Това ограничение ще важи за срок от две години от прекратяване на производството по 
несъстоятелност. 
Бъдещите адвокати вече ще се заклеват да зачитат интересите и авторитета на адвокатурата. Срокът за полагане на клетва 
е до два месеца за тези, за които адвокатският съвет е излязъл с решение за приемане в колегията. Ако не го спазят, ще 
трябва да подават ново заявление за приемане. С проекта се дава законова възможност на гилдията да отпише хора, които 
са загубили необходимите професионални и нравствени качества. 
Вторият външен закон, с който ще се занимава парламентът, е за частния фалит и той е писан от екипа на омбудсмана Мая 
Манолова. В проекта за уреждане свръхзадлъжнялостта на физическите лица, който беше представен още през февруари, 
се предлага да се въведат три вида личен фалит според възможностите на длъжника да плаща. В случаите, в които 
гражданинът върне част от дълговете си, се предлага опрощаване на част от дълга след 3–5 години. За хората без никакво 
имущество идеята беше да се въведе абсолютна давност от 10 години. Манолова предлага още въвеждането на 
лицензионен режим на фирмите за бързи кредити пред БНБ и оперативен контрол върху тяхната дейност. По данни на 
централната банка, цитирани от Манолова, отпуснатите бързи кредити към първото тримесечие на 2019 г. са за 2,5 млрд. 
лв., от които 200 млн. лева са т.нар. лоши кредити. Манолова нерече проекта си „втори шанс“ и се възползва от европейски 
препоръки да имаме закон за частния фалит. По всяка вероятност този законопроект ще налее още вода в мелницата ѝ на 
кандидат-кмет на София. 
 
√ Да продадеш тока от колата  
От септември тръгва втори национален оператор на мрежа за зареждане на електромобили 
Представете си следната ситуация – спирате електромобил на паркинга на търговски център и го включвате към зарядната 
станция. Но вместо да консумирате ток и да плащате за това, връщате обратно в мрежата излишното количество енергия, 
за което получавате пари. 
В момента това не е възможно. Но ще е част от близкото енергийно бъдеще – новото енергийно законодателство в ЕС – 
т.нар. Четвърти енергиен пакет, предвижда електрическите превозни средства да станат активна част от „умните“ 
електрически мрежи, като балансират енергийната система. 
Въпреки липсата на каквито и да е стимули, освен безплатното паркиране в синята и зелената зона, броят на 
електромобилите в България се увеличава с бързи темпове. За последната година регистрираните електрически мотопеди 
и четириколки са се увеличили с 30% до 961 броя към края на юли, показва статистиката на КАТ. При автомобилите ръстът 
е по-голям. В края на миналия месец в страната на ток са се движили 1116 леки и товарни автомобили и автобуси. В 
сравнение с година по-рано тяхното количество е нараснало с 87%. Автомобилите са 984, електробусите – 23, а 
електрическите товарни коли – 109. 
„Двупосочността на зарядните станции вече е факт – експериментите показват, че освен да се зареждат, на тях 
автомобилите може и да отдават енергия от батериите си“, казва Илия Левков, изп. директор на националната браншова 
асоциация „Индустриален клъстер Електромобили“ (ИКЕМ). Организацията набира партньори в проект, чиято цел е 
създаването на национална мрежа от нов тип. 
„Искаме да направим една национална платформа, в която да включим възможностите не само на един потребител или 
притежател на зарядни станции, а и на производители, както и електроразпределителните дружества, дори и търговците 
на електроенергия“, обяснява той. „Защо един собственик на електромобил да не печели по 600 – 700 лв. годишно от такъв 
тип услуги? Електроразпределителното дружество ще може да черпи енергия от батериите, което особено в пиково 
натоварване, е необходимост. Така в бъдеще няма да е необходимо да се използва т.нар. студен резерв, за който 
държавата плаща десетки милиони лева годишно“, смята Левков. 
Процесът на създаване на умна енергийна инфраструктура може да послужи и за нови бизнес модели. „Само в 
зареждането няма бизнес. Ако един човек инвестира 20 – 30 хил. лв. в зарядна станция и инфраструктура, едва ли би могъл 
да „избие“ парите си и за 20 години, дори при денонощно зареждане“, смята Илия Левков. Той обръща внимание, че около 
зареждането е важно да се разширява комплекс от услуги – кафе, хотел, бензиностанция, с всички съпътстващи 
възможности, като дори заместващ автомобил, от които може да се печели. 
Но за да може да участват в енергийния баланс, електромобилите също трябва да имат такава възможност. В момента 
актуалните модели, които се движат по пътищата, не могат да връщат енергия. Но новият модел електромобил Renault Zoe 
може да отдава енергия и във Франция върви пилотен проект на автопроизводителя заедно с Schneider Electric. Очаква се 
през следващата година тази възможност вече да е стандарт при почти всички нови модели. 
Какво е моментното състояние 
В България електрозарядната инфраструктура се развива с бързи темпове, като с електромобил човек вече може да отиде 
до морето даже безплатно. Големи вериги като „Еко“, „Шел“, „Кауфланд“ и „Билла“ инсталират все повече „бързи“ зарядни 
станции в своите обекти. Така, тръгвайки от София, човек може да зареди на бензиностанция или супермаркет в Пловдив. 
След това по пътя има зарядни станции в Стара Загора и Бургас. По направлението от Бургас до Варна също има точки за 
зареждане, както и във Велико Търново, Плевен, Русе, Благоевград, Петрич и много други градове и пътни възли. 
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Някои от новите модели електромобили имат и пробег над 400 км с едно зареждане, така че отиването до морето може 
да стане и без междинно спиране. 
„Всичко това е чудесно, това са неща, които се говорят от години и се правят, натам върви всичко, но на първо място е 
важно да има възможност за управление на тази инфраструктура“, коментира идеята за двупосочна зарядна мрежа Стефан 
Спасов, изп. директор на компанията „Елдрайв“, която е оператор на единствената национална мрежа от зарядни станции. 
„По-важното, което в България в момента липсва, а ние сме единственият играч, който го прави, е управлението на зарядни 
станции. Всеки може да изгражда и инсталира зарядна станция и тя би могла да работи. Тя с нищо не е по-различна от 
контакт в стената с изключение на това, че е много по-мощна“, обяснява той. Сложността на зарядната инфраструктура е 
нейното управление, което се извършва от т.нар. оператори на зарядна инфраструктура (charge point operators, CPO)“. 
„Елдрайв“, която е единственият такъв национален оператор в България, използва комплексен софтуер, интегриращ 
всички зарядни точки в обща система. Той извършва постоянен мониторинг на зарядната инфраструктура, а към него има 
и мобилно приложение с интегрирана билинг система, с което могат да се извършват директно плащания. Чрез 
приложението клиентите получават не само упътвания за достигане до електростанцията, но имат в реално време и 
информация дали станцията е изправна, дали в момента е заета, или не. Операторът на мрежата разполага и с колцентър 
– ако по някаква причина хората не могат да се оправят със станцията, имат проблем, не могат да започнат или да 
приключат сесия на зареждане, това може да се направи дистанционно. 
„Управлението на зарядна инфраструктура е капиталоемко и сложно, има много процеси и всичко трябва да работи 
безупречно. Иначе зарядните станции са паметници“, казва Стефан Спасов. 
Мрежата на „Елдрайв“ се разраства бързо – до края на тази година ще има над 200 точки за зареждане в цялата страна, 
което е близо два пъти повече от края на м.г. В градска среда тя развива инфраструктура от „бавни“ променливотокови 
(AC) станции, защото хората прекарват повече време в бизнес центрове, молове и т.н. В извънградските локации се 
инсталират т.нар. бързи (DC) станции, където основният партньор е „Шел“.  
Какво предстои 
Съвсем скоро в България ще стартира и втора национална мрежа от зарядни станции. От началото на септември 
компанията за електрическа мобилност eCars смята да създаде собствена мрежа, която ще включва и модул за плащане, 
съобщи пред „Икономист“ Мартин Хаджистойков, основател и управител на фирмата. Създадената през 2010 г. компания 
инсталира зарядни станции, а от няколко години е производител на широка серия от устройства. Хаджистойков смята, че 
към двупосочна зарядна инфраструктура в бъдеще ще има интерес, но преди това очаква да има окрупняване на пазара.  
Според Илия Левков не е възможно да се направи двупосочна платформа от една фирма, защото той смята, че 
предпроектните дейности, проектирането и планирането не са по силите на една компания, независимо от опита ѝ. „Затова 
сме се заели и с тази задача. Ако това се свърже и със секторния съвет за електрическа мобилност, всичко си идва на 
място“, казва шефът на „Индустриален клъстер Електромобили”. 
Той смята, че още днес трябва да се гледа напред във времето как ще се развиват нещата след 2 – 3 години и да сме готови 
за това, а не след като се случат, да се налага да променяме инфраструктурата. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Еврото се разменя за 1,0931 долара 
Еврото се задържа уверено под прага от 1,10 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 
В междубанковата валутна търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,0931 долара. 
Европейската централна банка в петък определи референтен курс от 1,0968 долара за едно евро. 
 
√ Цените на петрола с разнопосочно движение в азиатската търговия  
Цените на петрола се движеха разнопосочно в азиатската търговия в очакване на развитие в търговската война между САЩ 
и Китай и преди да бъдат публикувани данните за петролния резерв на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол понижи цената си с 21 цента или 0,4 на сто до 54,89 долара 
за барел. 
Лондонският сорт Брент от Северно море поскъпна с 5 цента до 58,71 долара за барел. 
Слабите данни за южнокорейската икономика засилиха опасенията за нововъзникващите пазари и вероятността ОПЕК да 
увеличи добива си. 
Данните за петролния резерв на САЩ ще бъдат публикувани в четвъртък вместо утре заради вчерашния неработен ден в 
страната. 
 
√ Климатолог: Дориан ще повлияе на времето и у нас 
Ураганът Дориан ще повлияе на времето в нашата страна, но не с такива последици, както над Щатите. „Ще бъде по-
симпатичен, защото ще е извънтропиен циклон. Ще донесе страшна топлина от тропиците в големите географски ширини. 
С това той ще обърка цялата  атмосферна циркулация и с това месечните прогнози за септември. При нас би трябвало да 
удължи лятото”, прогнозира климатологът доц. Георги Рачев пред NOVA. 
Дориан помете Бахамите, потопи градове и взе жертви. Бедствието е на часове от крайбрежието на Флорида. Вече започна 
евакуацията на щати по югоизточното крайбрежие.  
„Скоростта на вятъра в понеделник беше достигнала близо 350 км/ч. Това не е рекорд, но е брутално, и то много. Всеки е 
карал по магистрала и знае какво е ако се движиш със 140 км/ч. Помислете, че скоростта е два пъти повече. Това е 
феноменално”, коментира Рачев. 



12 

 

„САЩ е най-подготвената държава, защото най-често страда от тропични циклони. Те могат да си позволят лукса да 
евакуират 1 млн. души. След една седмица жителите могат  да се върнат и да намерят собствеността си по същия начин, 
по който са я оставили”, поясни климатологът. 
 
√ Ултиматумът на Джонсън: Подкрепете ме или ще поискам избори на 14 октомври  
"Ултиматумът на Джонсън: Подкрепете ме или ще поискам избори на 14 октомври" - това гласи заглавието на в. "Гардиън", 
цитирано от БТА. Премиерът заяви, че няма да иска от ЕС отлагане на Брекзита след Хелоуин, докато бунтарите сред 
консерваторите се опитват да блокират Брекзит без споразумение, пише изданието. 
Депутатите се надяват да прокарат закон, който ще задължи Джонсън да удължи датата на напускането на ЕС до 31 януари 
догодина, освен ако парламентът подкрепи някакво споразумение или одобри излизане от ЕС без споразумение. 
Премиерът заяви, че този изготвен от консервативни депутати законопроект би обезсилил позициите на Лондон при 
преговорите с Брюксел. 
Борис Джонсън заяви, че според него шансовете за постигане на споразумение за Брекзит нарастват, но официални лица 
посочиха, че някои лидери от ЕС ясно са дали да се разбере, че няма да се ангажират, докато не са сигурни, че британският 
парламент няма да изключи вариант за излизане без споразумение, пише в. "Индипендънт". 
Готвеният от депутатите текст допуска избягване на отлагане на датата на Брекзита само ако Джонсън постигне 
споразумение с ЕС до 19 октомври или ако депутатите решат да подкрепят напускане без споразумение, отбелязва 
"Индипендънт" и напомня, че срещата на върха на ЕС ще е на 17 и 18 октомври. 
Източник от канцеларията на премиера заяви, че гласуване на такъв законопроект ще се приеме като равносилно на вот 
на недоверие на правителството и ако бъде приет, правителството ще обмисли варианта за предсрочни избори на 14 
октомври. 
Съгласно закон от 2011 г. правителството може да насрочи нови избори, ако такова предложение бъде подкрепено от две 
трети от депутатите. Тъй като основната опозиционна Лейбъристка партия подкрепя предсрочни избори, стига да не са 
след 31 октомври, се очаква искане от кабинета за избори на 14 октомври да бъде прието. 
Високопоставени консервативни депутати бунтари и депутати лейбъристи са скептични, че Джонсън ще удържи на думата 
си и ще свика избори преди 31 октомври, макар че източници от правителството изключиха всякаква възможност за 
промяна на датата, след като депутатите са я гласували, отбелязва "Гардиън". Вестникът цитира правителствен източник, 
че трябва да има яснота кой ще е премиер преди срещата на върха на ЕС на 17 октомври, ако Великобритания иска да има 
някакъв шанс да постигне споразумение за Брекзит. Източникът изтъкна, че Джонсън "съвсем ясно заяви, че иска да 
постигне споразумение". 
В друга статия "Гардиън" отбелязва, че ЕС обмисля дали да категоризира евентуален Брекзит без споразумение като тежко 
природно бедствие, подобно на наводнение, пожар или земетресение, за да може да се отпусне спешна финансова помощ 
на най-засегнатите страни членки. Този план би позволил на ЕС да отпусне средства от фонда за солидарност, който бе 
създаден през 2002 г. От него може да се отпускат до 500 милиона евро годишно, плюс неизразходвани средства от 
предишната година при поискване. 
Сред страните, които биха получили такава помощ от ЕС, са споменати Ирландия, Белгия, Холандия, Германия, Дания и 
Испания. 
Това предложение показва контраста между подготвяните мерки на ЕС и тези на правителството на Великобритания, което 
е критикувано, че омаловажава вероятните икономически щети от Брекзит без споразумение, коментира "Гардиън". 
Едни предсрочни избори биха били силно хазартен ход за Джонсън и за опонентите му, водени от лидера на 
Лейбъристката партия Джереми Корбин, пише в. "Вашингтон пост". 
Джонсън, който встъпи в длъжност през юли с предизвикателното обещание да осигури Брекзит "каквото ще да става", 
може да понесе тежко поражение в национален вот или съществено да укрепи позициите си. Възможно е обаче нови 
избори да дадат премиерския пост на крайнолевия лидер и остър критик на президента Тръмп Джереми Корбин, което би 
изпълнило с несигурност Брекзита и отношенията на Великобритания със САЩ, пише вестникът. 
Бившият премиер лейбърист Тони Блеър предупреди вчера, че опонентите на Джонсън трябва да подходят предпазливо 
към идеята за предсрочни избори, която по думите му може да е заложен от Джонсън "слонски капан". Блеър посочи, че 
Корбин е толкова непопулярен сред мнозина избиратели, а опозицията е толкова разделена, че е възможно 
консерваторите да спечелят едни предсрочни избори, отбелязва "Вашингтон пост". 
Джонсън признава, че може да има икономически и социални смущения при Брекзит без споразумение, но заявява, че те 
могат да бъдат овладени, пише в. "Ню Йорк таймс". 
Критиците му посочват предупрежденията, че такова излизане от ЕС може да предизвика блокиране на пристанища и да 
доведе до недостиг на гориво, лекарства и някои храни. Те също така изтъкват, че Брекзит без споразумение би отслабило 
позициите на Великобритания, когато ще трябва да преговаря за новите си търговски отношения с ЕС, който е най-големият 
й търговски партньор. Маневрите в британския парламент днес може да се окажат решаващ момент в тригодишната битка 
за излизането на Великобритания от ЕС, отбелязва "Ню Йорк таймс". 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Картите са свалени - как ГЕРБ влиза в кметската битка; 
- Има ли още неизвестни преди изборите - коментират експертите; 
- На живо: Кога ще тръгне третата линия на софийското метро? 
- Стопаните и обезщетенията за африканската чума: как ще се харчат парите - на живо от Русенско; 



13 

 

- Море през септември. Ще паднат ли цените по Черноморието в края на сезона? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Йорданка Фандъкова в „Тази сутрин" - Защо отново влиза в битката за София? 
- Перник отново на протест. На живо: Гори ли се незаконно боклуци в местния ТЕЦ? 
- Защо и след почистването под моста на магистрала „Струма" продължават да сеизхвърлят боклуци? В студиото 

управителят на АПИ Георги Терзийски; 
- След скандалния клип с жестокост към животно. Кой ще се грижи за пострадалото куче? 
- Гледка от влака. Защо линията София-Перник заприлича на сметище? 
- Как екипът на АЕЦ Козлодуй възпя атомната енергетика с естрадна песен? 
- На живо от Созопол. Деян Донков и Явор Бахаров за артистичния дух и новите заглавия на „Аполония"; 
- Колко кувьоза бяха купени от кампанията „Капачки за бъдеще"?  

 
√ Предстоящи събития в страната на 3 септември 
София. 

- От 10.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои посланика на Гърция 
Григориос Василоконстандакис с орден „Стара планина - Първа степен". 

- Министър-председателят Бойко Борисов заминава на посещение във Федерална Република Германия. 
- София. 
- От 9.30 часа в Централата на ГЕРБ (пл. България 1, НДК Административна сграда, ет. 17) ГЕРБ и СДС ще проведат 

среща във връзка с предстоящите местни избори. 
- От 11.00 ч. Националният съвет на БСП ще проведе заседание в зала "Александър Лилов" в централата на партията. 
- От 11.00 часа в сградата на Britanica school, кв. „Драгалевци", ул. „Момино венче" № 27, създателите на училището 

Любомир Лалов и Десислава Якимова - Лалова ще открият първото парк училище Britanica park school. 
- От 17.30 часа в Еврейския народен дом на бул. „Ал. Стамболийски" № 50, в зала „Йерусалим" лидерът на БСП - 

София Калоян Паргов ще участва в дискусия на ОЕБ „Шалом" по повод 75 г. от 9 септември 1944 г. 
*** 
Благоевград. 

- От 18.00 часа край моравата на студентски център „Америка за България" ще се открие новата академична година 
в Американския университет в България. 

*** 
Варна. 

- От 19.00 часа в хотел „Флагман" ще се състои откриването на Празници на гроздолечението и виното в курорта Св. 
Св. Константин и Елена. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа на Руското военно гробище кметът на Община Видин Огнян Ценков и Негово превъзходителство 
Темиртай Избастин, посланик на Република Казахстан в България, ще открият възпоменателна плоча на 
казахстански герой. 

*** 
Панагюрище. 

- От 10.00 часа в Община Панагюрище експерт на ТП на НОИ - Пазарджик ще консултира гражданите за избор на по-
благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване на пенсиите. 

*** 
Плевен. 

- От 15.00 часа в зала ,,Плевен" на областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична 
комисия. 

*** 
Разград. 

- От 11.00 часа в зала 712 ще се проведе регулярното заседание на Постоянната Областна епизоотична комисия. 
*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация - Русе ще се проведе заседание на постоянно действащата 
междуведомствена областна епизоотична комисия. 

*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще се срещне с кмета на града Стефан 
Радев, след което ще даде брифинг в сградата на общината. 

*** 
Смолян. 

- От 14.00 часа в Областна администрация - Смолян ще се проведе ежеседмичното заседание на Постоянната 
областна епизоотична комисия във връзка със заболяването Африканска чума по свинете. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.30 часа директорът на ГД ПБЗН главен комисар Николай Николов ще посети Дома за медикосоциални грижи 
за деца в града. 



14 

 

*** 
Търговище. 

- От 16.30 часа, на разкопките в древния град Мисиноис край Търговище ще се състои пресконференция за 
закриване на археологическия сезон. Ще присъстват министърът на туризма Николина Ангелкова и кметът на 
Търговище д-р Дарин Димитров. 

*** 
Чепеларе. 

- От 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на община Чепеларе ще се проведе разяснителна кампания сред 
гражданите и местната власт във връзка със заболяването Африканска чума по свинете. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. 


