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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Dnes.bg 
 
√ Възможно ли е минималната заплата да се определя от сектора?  
Обсъждат се активно нови правила за определянето й 
Обсъждат се активно нови правила за определяне на минималната работна заплата. 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". 
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. 
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 Дечев пред Bulgaria ON AIR. 
Експертите обаче се съгласиха, че би отнело доста време, за да се приложи конкретната мярка. 
 
Glas.bg 
 
√ Отделна минимална заплата спрямо сектора, в който работим?  
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. 
 
Onovini.eu 
 
√ Обсъждат отделни минимални заплати спрямо сектора, в който работим  
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. 
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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. 
 
Bgeconomist.bg 
 
√ Да бъде ли увеличен таванът на разплащанията в брой у нас 
Това предлагат икономисти с аргумента, че по-ниския праг не ограничава сивата икономика. В момента таванът на 
кешовите разплащания е 10 хиляди лева. Според Експертния клуб за икономика и политика той трябва да се увеличи на 20 
хиляди.  
Бизнесът, в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал, обаче не подкрепя това и предлага таванът на плащанията 
в брой да се намали на 5 хиляди лева, за да изсветлее още икономиката. Последните анализи сочат, че делът на сивата 
икономика у нас е около 20 на сто. През  последните години има трайна тенденция към намаляването му. 
Борислав Борисов търси нов семеен автомобил и казва, че независимо колко ще плати за него, ще му е по-недуобно да 
носи пари в брой и да се разплаща на ръка. „Да мине всичко през банката, да си плати човек с карта – да се вижда 
абсолютно всичко”, обясни той пред камерата на БТВ. 
Според търговците на коли сегашният таван на разплащанията е адекватен за пазара и доходите у нас и не трябва да се 
променя. Признават обаче, че ограничението носи неудобства, особено при сделки с по-скъпи коли, които клиентите 
харесват  през уикенда или по празници. 
„Идват хората, искат да си купят автомобил от провинцията, искат да се разплатим и аз, ако нямам право да получа 10 
хиляди лева кеш и да им пусна касова бележка, няма как да извършим сделката”, казва Любомир Доросиев от Асоциацията 
на вносителите на автомобили. 
Според икономисти, заради подобни спънки пред бизнеса трябва да има по-висок таван за кешовите разплащания. 
Анализите им сочат още, че страните, в които има по-сериозни ограничения за плащанията в брой не могат да се похвалят 
с нисък дял на сива икономика. 
„Има страни, в които ограниченията в плащанията в брой не съществуват, като Германия, Австрия и Холандия, но там 
размерът на сивата икономика е много малък”, казва Георги Вулджев, експерт от Клуба по икономика и политика. 
Според Асоциацията на индустриалния капитал обаче е по-добре таванът на плащанията в брой да бъде намален: „При 
един праг от около 5 хиляди лева това ще принуди още повече търговци да извършват безкасови плащания, което ще 
намали броя на печалбите, които се укриват от някои от търговските обекти”, обяснява Росица Стелянова от асоциацията.  
Сред успешните мерки за борба със сивата икономика експертите сочат още и намаляване на данъчно осигурителната 
тежест. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ До 5 години хората в трудоспособна възраст ще намалеят с още 163 000 души  
Тревожна статистика. До 5 години хората в трудоспособна възраст ще намалеят с още 163 000 души. Проблема посочи 
социалният министър Бисер Петков. Затова нова стратегия за заетостта ще отговори на въпросите от какви обучения имат 
нужда работоспособните и как пазарът на труда да се справи с демографската криза. 
Задава се сериозен дисбаланс в структурата на заетите на пазара на труда. Това сочат прогнозни данни на социалното 
министерство. За да се избегне този проблем, нова стратегия ще синхронизира интересите на работещи и бизнес. На първо 
време мерките ще се обсъдят с работодателите. А междувременно от министерството ще продължат с опитите да върнат 
на работа неактивните и незаинтересовани хора основно чрез обучения. 
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Фокусът на политиката занапред няма да бъде върху 
субсидираната заетост, защото има достатъчно заетост в реалния сектор, а по-скоро ще бъде насочена изцяло към 
повишаване качеството на работната сила чрез инвестиране в обучение в прибавяне на нови квалификации, на нови 
умения и компетентности. 
Преди три дни стартира и предоставянето на лична помощ за хората с увреждания, отчете Бисер Петков. Вече 15 500 души 
са кандидатствали за услугата, а за 94% от тях процедурата е започнала. Според министъра, тази услуга също ще даде 
добро отражение на пазара на труда. 
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Ние разчитаме, че част от хората, които се грижат за своите 
близки, които са в невъзможност за самообслужване и поради това не могат да практикуват своята професия да са активни 
на пазара на труда в резултат от това насищане на тези услуги ще могат да се върнат към пазара на труда и това е един 
резерв на който също разчитаме. 
Междувременно трудовите договори за асистенти в страната са вече 4 700. Продължава отпускането на помощи и за други 
подобни услуги - за личен и социален асистент и за домашен помощник. Ще стартира и на патронажната грижа за хора с 
увреждания и пенсионери. 
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√ Започна новата сесия на парламента  
Започва новият политически сезон. След 34-дневна ваканция, депутатите се връщат на работа за първото пленарно 
заседание от есенната сесия на парламента. 
Очаква се новата парламентарна сесия да мине и под знака на предстоящите местни избори. Това най-вероятно ще бъде 
и един от акцентите в изказванията на лидерите на парламентарните групи, които традиционно звучат в пленарната зала 
при откриването на новата сесия. 
Очаква се лидерите да очертаят приоритетите си през новия политически сезон. Сред тях безспорно ще бъдат приемането 
на бюджета за догодина, доходите и темата сигурност. 
В началото на пленарното заседание в парламента присъстват президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна 
Йотова. Президентът ще направи обръщение пред депутатите - към тях и към нацията. 
Този парламентарен сезон започва и с разделението между патриотите, което започна в края на политическия сезон, 
непосредствено преди лятната ваканция. Това разделение обаче управляващите смятат, че няма да повлияе на 
стабилността на правителството. Премиерът Бойко Борисов вчера заяви, че е получил уверение от лидера на "Атака" Волен 
Сидеров, че партията му продължава да стои зад кабинета. 
 
 √ Румен Радев: България продължава да губи най-ценното си богатство – хората  
Необузданата корупция по високите етажи и ширещата се престъпност, особено в малките населени места, изискват 
законодателните и контролни функции на Народното събрание да се съсредоточат върху укрепването на върховенството 
на закона. Това каза президентът Румен Радев в обръщение от парламентарната трибуна в началото на осмата сесия на 
44-ото Народно събрание. 
В началото на обръщението си президентът заяви, че се очертава тежка и натоварена парламентарна сесия, предстои 
приемането на редица закони, най-важният от които е държавният бюджет, ще има и местни избори. В страната се 
натрупаха и проблеми, чието решаване изисква да се взрем в по-далечен хоризонт. 
България продължава да губи най-ценното си богатство - хората, голяма част от гражданите се отчуждават от собствената 
си държава. Прозрачност, отчетност и отговорност, основни фактори на управлението – чезнат. Няма развитие, сигурност 
и просперитет, а има бедност и корупция, отбеляза президентът. Нужна е промяна, която да засили гражданското участие 
и контрол върху управлението, да направи институциите по-прозрачни. Необходима ни е силна държава, добави Радев. 
Очакванията ми са за ускорен дебат по важните въпроси. Не може да има ефективно управление на държавата, ако няма 
пълноценен парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Българското правителство е едно от малките, което не 
следва управленска програма, която да е получила одобрението на парламента след публичен дебат. Ако наред със 
състава на Министерски съвет, премиерът предлага за одобрение в Народно събрание и своята управленска програма, 
това би било добре, заяви Радев. 
Според президента има необходимост от разпоредба, която да задължава премиерът да се явява поне веднъж в месеца в 
парламента за отговори на общи въпроси по политиката на правителството. Отказът от блицконтрол бе отстъпление от 
демократичните принципи и неговото възстановяване ще бъде стъпка към добрите практики на парламентаризма, убеден 
е президентът. 
Парламентът да пресече порочните практики на безконтролно харчене на изкуствено създаван излишък, призова Радев. 
Все повече закони се изменят кардинално, избягвайки общественото обсъждане и оценката за въздействие. Това внася 
непредвидимост в законодателния процес и елиминира гражданското участие. Очакванията към парламента са за повече 
прозрачност и предвидимост, добави президентът. 
Не само, че трябва да бъде ускорено въвеждането на електронно дистанционно гласуване при ясни гаранции за 
неприкосновеност, но трябва да вървим и по-нататък - за обмисляне на конституционни промени, които да дадат 
възможност на българи, придобили двойно гражданство в ЕС, а защо не и в САЩ, и Канада, да могат да се кандидатират 
за народни представители, президент и вицепрезидент. Все повече наши сънародници са зад граница. Важно е не само да 
не късат духовната връзка с родината, а тези хора трябва да бъдат съпричастни с нашия обществено-политически живот, 
допълни президентът. 
Необузданата корупция по високите етажи и ширещата се престъпност изискват законодателните и контролни функции на 
Народно събрание да се съсредоточат върху укрепването на върховенството на закона, гарантиране на физическата 
сигурност на гражданите, неприкосновеността на тяхната собственост и възмездие за престъпилите законите. Много мерки 
трябва да се приемат за справяне с бедността и демографската криза, както и завишаване на конкурентоспособността на 
българската икономика, заяви още Радев. 
Образованието е абсолютен национален приоритет. То трябва да бъде подкрепено с по-решителни законови и финансови 
мерки, ако искаме да просперираме като нация, каза президентът. Трябва да създадем условия за ускорен икономически 
растеж, много над сегашния, за да започнем да догонваме откъсналите се напред източноевропейски държави. Трябва да 
преодолеем драматичния срив в преките чуждестранни инвестиции, това няма да стане с целенасочен лов на един-двама 
стратегически инвеститори, а със справедлива, нормативна среда, борба с корупцията, добре координирана външна 
политика, с цели подчинени на националния интерес. 
България трябва да се превърне в нормална европейска държава с активно гражданско общество и прозрачни и отчетни 
отговорни институции, които да работят активно в интерес на гражданите. Иначе няма да имаме сигурност, европейски 
доходи и качество на инфраструктурата и обществените услуги, посочи президентът. 
Той призова още сега да се концентрират усилията към важни за бъдещето на страната решения, ако това не се случи или 
апатията ще продължи да опразва България, или улицата ще помете статуквото. Българите очакват вашите отговорни 
действия, каза още Радев. 
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„Мениджър Нюз“ 
 
√ Парламентът прекрати правомощията на Манолова като омбудсман, постът се поема от Диана Ковачева 
Парламентът прекрати правомощията на Мая Манолова като омбудсман, постът се поема от заместника й Диана Ковачева, 
предаде БТА. Това обяви от парламентарната трибуна председателят на парламента Цвета Караянчева във връзка с 
депозираната от Мая Манолова оставка. 
Караянчева обяви, че съгласно законовите разпоредби при предсрочно прекратяване на правомощията на омбудсмана, 
дейността се поема от избрания заместник. 
Караянчева информира народните представители, че по време на утрешното заседание, Диана Ковачева ще положи клетва 
като омбудсман пред Народното събрание. 
 
"Капитал" 
 
√ Данъчни промени 2020: Куриерите стават половин митничари  
Общините ще разчитат на новата информационна туристическа система, за да събират повече данък 
От догодина общините ще изчисляват дължимия за месеца туристически данък на база информацията от Единната система 
за туристическа информация (ЕСТИ). Това предвиждат предложения за промени в Закона за местните данъци и такси, 
публикувани на сайта на Министерството на финансите. Те са част от целия пакет идеи за изменения в данъчните закони 
за 2020 г. като в тях няма революционни текстове, а дребни изменения и няколко директиви на ЕС. 
Системата за туристическа информация трябва да заработи от 1 октомври тази година, като всеки обект, който настанява 
туристи, ще започне да попълва данни за нощувките и гостите си в реално време. В момента данъкът варира от 0.20 лв. до 
3 лв. за нощувка според населеното място и категорията на хотела. Проблемът е, че голяма част от местата за настаняване 
спестяват на общините информация за реалните нощувки, като така плащат по-малко данък. 
Още малко за общините 
С промените се връща и задължението при получено дарение (когато то не е от майка или баща и не е имот или моторно 
превозно средство) то да се декларира пред съответната община. В момента няма подобно задължение, като така се 
разчита на добросъвестността на данъкоплатците и реално почти никой не декларира и не плаща дължимия данък. 
От следващата година общините ще могат да определят данъчната оценка на имот на предприятие и в случаите, в които 
има счетоводни данни за неговата стойност, но те са определени в нарушение на приложимото счетоводно 
законодателство. 
Повече задължения за куриерите 
На куриерските фирми пък се вменяват още повече задължения, свързани с контрола на акцизните стоки. При пренос на 
пратки с такива стоки те ще трябва да изискват документ за самоличност и от подателя, и от получателя на пратката. При 
съмнения за нарушение и при искане от страна на митниците куриерите и пощите ще трябва да отварят пратката за преглед 
и проверка (в стая с видеонаблюдение и свидетели) без съгласието на подателя. 
Ако се установи, че в нея има рискови стоки (например тютюн без платен акциз), куриерите ще трябва да пазят пратката за 
извършване на проверка от контролните органи. 
Как да ви регистрираме по ДДС 
Една от предлаганите промени в Закона за ДДС е свързана с идеята да се ограничи бягството от регистрация по ДДС, когато 
при достигане на прага от 50 хил. лв. се създава нова фирма. Предложението е, когато има компании, които са индиректно 
свързани и са на един адрес, данъчните да могат да ги регистрират по ДДС, ако сборът на оборотите им надхвърля прага. 
Дребни облекчения 
Едно облекчение за работещите е отпадането на задължението към годишната данъчна декларация да се прилагат 
документи за внесените през годината лични осигурителни вноски. Няма да се изисква и копие от ТЕЛК/НЕЛК. 
Националната агенция за приходите (НАП) има достъп до тези данни и ще ги набавя сама. Друго облекчение, свързано с 
декларираните през годината доходи, е свързано с получените награди от игри, когато те са до 100 лв. Те не се облагат, но 
досега трябваше да се декларират. Ако бъдат приети промените, това задължение ще отпадне. 
Доходите на спортисти и треньори по договори със спортни клубове се предлага вече да са приравнени на такива по 
трудови правоотношения. А това означава, че върху тях ще се дължат и осигуровки. 
 
„Банкеръ Daily“ 
 
√ Със законови промени ще спират укриването на ДДС чрез нови фирми  
Министерството на финансите пусна за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за корпоративното 
подоходно облагане. С него обаче се променят още няколко норматива. Например за местните данъци и такси, за данъците 
върху доходите на физическите лица, закона за добавената стойност и за акцизите и данъчните складове. В мотивите към 
законопроекта ведомството на Владислав Горанов пояснява, че проектът се изготвя, за да се синхронизира 
законодателството ни с това на ЕС.  
Една от интересните идеи е в Закона за ДДС. Промените целят да се ограничи бягството от регистрация по ДДС, като при 
достигане на прага от 50 хил. лв. се създава нова фирма. Предложението е, когато има компании, които са свързани, 
данъчните да могат да ги регистрират по ДДС, ако сборът на оборотите им надхвърля прага. 
"При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в 
един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, 
извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца 
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включително текущия месец и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на 
еднородната дейност в обекта/тите от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна 
идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните 
активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите", гласи текстът на 
предвидените промени. Компаниите, които ще бъдат засегнати от промените, ще трябва да се регистрират по ЗДДС в срок 
от 14 дни след влизането на сила на промените в закона. Очаква се да бъде от 1 януари 2020 г. 
Нови правила са предвидени и за данъчното облагане при напускане на страната. Те имат за цел да предотвратят 
корпоративното намаляване на дължимия данък в държавата по произход на компанията. Причината - корпоративните 
данъкоплатци могат да се опитат да намалят размера на дължимите данъци, като променят юрисдикцията, в която са 
местни лица за данъчни цели, или прехвърлят свои активи единствено с цел агресивно данъчно планиране. Плановете на 
финансовото ведомство са, когато данъчно задължено лице трансферира активи извън страната или променя 
юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, то капиталовата печалба, създадена, но нереализирана на 
територията на страната, ще бъде обложена.  
Предстои текстовете да бъдат обсъдени и гласувани от Народното събрание. 
 
√ Екоминистерството отново опитва да качи чиновниците на електромобили  
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отново пуска схема, чрез която ще насърчава използването на 
електромобили. По нея могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, 
както и общините. 
От екоминистерството уточняват, че до момента са отправяни 6 покани за прием на документи по схемата и са подадени 
57 проектни предложения. От тях окончателно са изпълнени 32 проекта със стойност на изплатената субсидия 574 004 лв. 
По изпълнените проекти са закупени 22 изцяло електрически превозни средства, 7 - за хибридни електрически превозни 
средства категория и 3 изцяло електрически превозни средства категория L7e. 
Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, 
независимо от цената, на която се купува. Бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка.  
За изцяло електрически превозни средства с 4+1 места фондът отпуска 20 000 лева. И по 10 000 лева за хибридни 
електрически превозни средства с 4+1 места. 20 000 лв. администрацията може да получи и за изцяло електрически 
превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки 
По-големите електормобили с 7 или 8 места като вано се субсидират с 30 000 лв., а с 40 000 лева - изцяло електрически 
превозни средства категория М2 и N2. 
 
√ Студенти от Русе разработиха електронна платформа за обучение  
Електронна платформа за обучение е разработена по проект с участието на Русенския университет. Също така са 
разработени учебен план и съответните модули за обучение, за които са подготвени презентации, видео материали и 
тестове за контрол. 
Проектът ESCOLA - "Приложение на цифрови обучителни материали в инженерното образование" е финансиран по 
програмата "ЕRASMUS+". Той се изпълнява от Егейския университет в Турция, а партньори са организации от Дания, Полша, 
Холандия, Ирландия, Испания и екип от Русенския университет с ръководител проф. д-р Николай Михайлов.  
Ректорът на висшето училище в Русе чл.-кор. проф. Христо Белоев обясни, че университетът има дългогодишен опит в 
разработването на проекти за дигитализация на образованието в България. 
 
√ Във все повече страни от ЕС независимостта на съдебната власт е под заплаха  
Комисарят на Съвета на Европа по човешките права Дуня Миятович предупреди, че във все повече страни независимостта 
на съдебната власт е поставена под заплаха, предаде ДПА. 
Европейците дълго време се радваха на правото на свободен съдебен процес от независим съд "без сериозни пречки", 
каза Миятович в изявление. "Въпреки това сме свидетели на все повече и все по-тревожни опити на изпълнителната и 
законодателната власт да използват лостовете си, за да влияят на съдебната власт и да я инструктират, и да подкопават 
съдебната независимост", написа тя. 
Миятович посочи спорните съдебни реформи на десните националистически правителства в Полша и Унгария и на 
левоцентристкото в Румъния. 
ЕС предприе дисциплинарни процедури срещу Полша и Унгария за нарушаване на фундаменталните ценности на съюза и 
заплаши Румъния със сходни мерки. 
Миятович заяви, че в Турция независимостта на съдебната власт е "ерозирала сериозно" по време на извънредното 
положение, въведено след неуспешния опит за преврат срещу президента Реджеп Тайип Ердоган през 2016 г. 
Тя открои и политическите критики срещу съдиите в Сърбия и Италия. 
Европейските институции "трябва да бъдат по-силни, по-решителни и по-гласовити в защитата на върховенството на закона 
и независимостта на съдебната власт", призова Миятович. 
 
„Сега“ 
 
√ ТЕЦ "Марица 3" складирала незаконни отпадъци 
Димитровградската ТЕЦ "Марица 3" е поредното място, където се складират боклуци за горене в централите от орбитата 
на енергийния бос Христо Ковачки. Това стана ясно, след като преди десетина дни Регионалната инспекция по околната 
среда и водите (РИОСВ) - Хасково, направи проверка на площадката за натрупаното голямо количество отпадъци. 
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Става дума за над 600 тона, собственост на сливенската "Траш еко пак". Дружеството може да извършва дейности с 
определени отпадъци на площадката, която ползва под наем, но от РИОСВ са установили, че складираните видове не 
съответстват на тези в документите на фирмата. Затова тя трябва да ги отстрани до 15 септември. В противен случай рискува 
глоба до 20 000 лева.  
Според разследване на "Капитал" компанията не е пряко свързана с ТЕЦ "Марица 3", но практиката в централите, 
свързвани с Ковачки, е страничните дейности да се поемат от отделни дружества. Според цитираното комплексно 
разрешително на централата не е позволено използване на RDF - тоест отпадъци, които не могат да се рециклират. 
През 2013 г. тецът е подал инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за изгаряне на битови и неопасни 
отпадъци. РИОСВ - Хасково е решила, че то подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) 
и компанията е поискала прекратяване на процедурата. Година по-късно е подадено ново предложение - за добавяне на 
биомаса към горивото, за което РИОСВ размислила и решила, че няма нужда от оценка. 
Всичко това се случва пред погледа на екоминистерството, което през годините упорито отказва да каже какви и колко 
отпадъци се горят в ТЕЦ "Бобов дол", който е един от най-големите замърсители. Сега обаче на ресорния министър Нено 
Димов ще му се наложи да направи такава справка - съдът го задължи да разкрие това след жалба на неправителствената 
организация "За Земята - достъп до правосъдие". 
ТЕЦ "Бобов дол" има право да гори отпадъци от април. Според Капитал това е станало "по бързата процедура, без ОВОС". 
Само с промени в комплексните разрешителни скоро се очаква да започнат да използват отпадъци и ТЕЦ "Брикел" в 
Гълъбово и "Топлофикация Перник". 
СЪМНЕНИЯ 
Публикация в "Биволъ" хвърля светлина върху още интересни подробности. Сайтът пише, че разследваният в Италия за 
незаконен трафик на отпадъци Серджо Гозза доставя чрез фирмата Ecoexport S.r.L. боклука, който се изгаря в ТЕЦ-овете, 
свързвани с Христо Ковачки. През 2010 г. той е задържан заедно с други 16 заподозрени, а групата е обвинена във 
фалшифициране на резултати от лаборатория за нивата на арсен в тонове боклук, предназначен за Германия. Фактите са 
изложени в разследване на IRPI и Rise Romania, координирано от OCCRP, който обединява над 20 медии от 15 държави от 
Централна Европа до Средна Азия, допълва разследващият сайт. 
 
√ Каракачанов се разбърза и с покупката на кораби и бронирани машини  
След като успяха да прокарат покупката на 8 изтребителя и за тях бяха платени накуп цели 2.2 млрд. лв, от Министерството 
на отбраната се разбързаха и за другите два големи проекта - този за придобиването на 2 патрулни кораба за ВМС и за 150 
бронирани машини за Сухопътни войски. За тях се предвижда да отидат още близо 2.5 млрд. лв - около милиард за 
корабите, останалото за машините за пехотата. Засега се планира те да бъдат плащани все пак разсрочено през годините. 
За строежа на двата патрулни кораба за Военноморските сили до края на годината трябва да имаме сключен договор, 
обяви в понеделник пред журналисти министърът на отбраната Красимир Каракачанов при откриването на новата учебна 
2019-2020 година на Военна академия. 
Той добави, че в момента е даден срок за подобряване на три подадени оферти - на българска, немска и италианска фирма. 
Две от тях били в рамките на заложените 984 млн. лв, а една я надвишава. Заради летния сезон конкурсът бил удължен с 
месец. Към този момент не се налага изменение в проекта за инвестиционен разход, но както знаете, и там е заложено 
изискването минимум един от двата кораба да бъде построен в България, посочи министърът. 
Каракачанов изрази надежда до края на ноември или през декември договорът за корабите да бъде сключен. “Разбира 
се, зависи от подобрението на офертите”, посочи министърът.  
За фаворит се счита българската оферта. Фирмата вече веднъж спечели конкурса, но се отказа в последния момент заради 
проблеми с ДДС, който не беше включен в цената. След това бяха направени промени и този въпрос беше решен. На 19 
юли 2018 г. Народното събрание прие актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на 
многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили (ВМС)“. Целта е придобиването на два 
многофункционални модулни патрулни кораба, които притежават способности да участват в широк спектър от морски 
операции на НАТО и ЕС. Те трябва да заменят част от наличните във ВМС кораби руско производство, които не подлежат 
на модернизация. 
По-проблемен е проектът за бронираните бойни машини, тъй като още има спорове около спецификацията и 
изискванията. Освен това там се заложи и участие на българския бизнес, което допълнително може да забави процеса, 
офертите и избора. 
 
БНР 
 
√ Захариева: България очаква скоро покана за преговори за членство в ОИСР  
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева на среща с Уилям Магууд, генерален директор на действащата 
към организацията Агенция за атомна енергияСнимка: Пресцентър на МВнР 
България очаква в най-скоро време да получи покана за започване на преговори за членство в Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие. 
Това съобщи вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева на среща с Уилям Магууд, генерален директор на 
действащата към организацията Агенция за атомна енергия. Магууд бе на посещение в България по покана на 
Министерството на енергетиката.  
През май тази година "клубът на най-богатите страни", базиран в Париж,отложи приемането на шест нови страни, сред 
които и България. 
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София е подала официално молба за членство в организацията още през 2007 година. Според вицепремиера и външен 
министър Екатерина Захариева за последните две години и половина страната ни е постигнала много и е готови за  
членство. 
ОИСР е международна организация на развитите икономики, която подпомага намирането на решения на проблеми в 
икономическата и социалната сфера, в борбата с прането на пари и укриването на данъци и корупцията, а очакванията са 
приемането на страната ни в клуба да повиши доверието на финансовите среди и да доведе до привличане на 
чуждестранни инвестиции. 
Много скоро българското правителство ще постави официално кандидатурата на страната ни за членство и в Агенцията за 
атомна енергия към ОИСР, междуправителствена организация на индустриализираните страни за споделяне и 
разпространение на най-съвременните знания в областта на ядрената енергия, се казва още в съобщение на външното 
ведомство. 
 
√ Ангелкова: България да стане целогодишна туристическа дестинация 
България да стане целогодишна туристическа дестинация е основната цел на Министерството на туризма, каза в Търговище 
Министър Николина Ангелкова, която проведе работна среща с представители на туристическия бранш и местната власт.  
Ресторантьорът Тодор Янакиев изтъкна по време на срещата: 
"Проблемите на Търговищка област, които ще поставим пред министър Ангелкова, е ускорено развитие на културно-
историческия мисионис, както господин Овчаров го нарича Перперикон, може да дръпне много бързо нашия град като 
една добра туристическа дестинация". 
Туроператорът Елица Михайлова допълни: 
"Трябва да се наблегне на това като има по-задълбочена информация, повече реклама и съответно по-добро и качествено 
обслужване на различните обекти". 
Николина Ангелкова заяви: 
"Възможността е културно-историческият туризъм да бъде един от водещите в региона в сектор "Туризъм" и всъщност това 
е ключово за нас, тъй като това е видът туризъм, който ни помага да превърнем България в целогодишна туристическа 
дестинация, което е и основната цел на министерството". 
 
√ На международна конференция, на която световни учени обсъждат бъдещето на високопроизводителните 
изчисления, съобщиха: Един от новите 8 суперкомпютъра в Европа ще бъде инсталиран в България  
Чрез него учените ще изследват климатичните промени 
Проф. Иван Димов пред Радио София 
Курортен комплекс "Боровец" до края на седмицата е домакин на международна конференция за суперкомпютри, в която 
се включват 90 учени от цял свят. Специалистите обсъждат бъдещето на високопроизводителните изчисления и правят 
анализи на големи масиви от данни, числови методи, приложения - всичко това с цел да се помогне на човечеството в 
големите политики, свързани с промените в климата и опазването на околната среда. Форумът се организира под 
патронажа на еврокомисаря Мария Габриел.  
Конференцията е важна за европейската концепция за високопроизводителни изчисления. В момента предстои да се 
внедри решение за общо 8 суперкомпютъра в Европа, три от които са най-мощните в света. Един от останалите 5 ще бъде 
инсталиран в България и ще подпомогне изследванията на български и европейски учени върху климатичните промени, 
дизайна на нови технологии, квантовите компютри и други.  
В момента Китай разполага с 219 суперкомпютъра, САЩ - със 115, ЕС - с 88, в Япония функционират 27. България  има 
съществен принос във водещите проекти, които използват суперкомпютри. Изчислителните задачи стават все по-големи и 
по-трудни, защото индустрията изисква точност при конструирането на ракети, самолети, летателни апарати, автономните 
автомобили и т.н. 
В областта на климатичните промени прецизните пресмятания със суперкомпютри водят до точно предвиждане на ролята 
на човека, защото екстремните явления могат да имат недопустими последици за земята.  
До 6 септември в КК "Боровец" световни учени ще дискутират  високопроизводителни програмни приложения, 
нанотехнологиите, компютърно проектиране на лекарствени средства, моделиране на химични процеси и технологии с 
помощта на суперкомпютри.  
В интервю на Добринка Добрева проф. Иван Димов - председател на организационния комитет на конференцията, 
разказва за очакванията от този научен форум, който търси път към бъдещето чрез суперкомпютъра.  
Конференцията за суперкомпютри е организирана от Института по информационни и комуникационни технологии, 
Института по математика и информатика на БАН, Националния център по суперкомпютърни приложения и HPS &Quantum 
Technologies Unit на Европейската комисия.  
                                               
√ Правителството на Борис Джонсън загуби работното си мнозинство в парламента 
Правителството на британския премиер Борис Джонсън загуби работното си мнозинство мнозинството в парламента, след 
като депутатът от Консервативната партия Филип Лий дезертира към Либералдемократическата партия. Това става в 
критичен момент преди очаквано гласуване в Камарата на общините на законопроект за блокиране на Брекзит без сделка.  
Преди да започне работата по същество в парламента с процедурата по внасяне на законопроекта от опозицията и торите-
бунтари, в Камарата на общините стана много горещо, когато премиерът Борис Джонсън се опита да убеди депутатите, че 
се увеличават шансовета за сделка с Брюксел, че той не желае общи избори, но ако законопроектът бъде гласуван, това 
ще предаде инициативата в ръцете на ЕС в преговорите, което ще бъде предателство и призова депутатите да не отлагат 
повече Брекзит.  
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Въпреки цветистия език и атрактивното представяне на премиера, думите му бяха посрещнати хладно от опозицията и 
някои депутати от неговата партия. Джеръми Корбин бе лаконичен, че оптимизмът на Джонсън не се споделя изобщо от 
самите участващи в преговорите.  
По-рано бившият финансов министър Филип Хамънд обвини премиера в лицемерие и че изобщо не се старае да постигне 
сделка. Удар за правителството обаче е дезертирането на депутата Филип Лий, който заяви, че е загубил доверие в екипа 
на Джонсън, обвинавайки го в „политика на тормоз“. 
Гласуването по законопроекта за блокиране на Брекзит без сделка ще бъде или късно през нощта или утре.  
Джонсън определи днес законодателната инициатива на опозицията и част от консерваторите в Камарата на общините за 
отлагане на Брекзит като "законопроект за капитулация" пред Европейския съюз. И повтори, че никога няма да приеме 
Брюксел да диктува условията на преговорите. 
"Този законопроект означава, че ако не се съгласим с условията, предлагани ни от нашите приятели оттатък Ламанша, те 
ще могат да ни държат в Евросъюза колкото си искат и при условия, изгодни за тях", каза преди минути британският 
премиер Борис Джонсън. 
Лидерът на опозицията Джереми Корбин заяви по-рано, че не се страхува от нови парламентарни избори, в случай че 
премиерът не приеме ново отлагане на Брекзит. 
 
√ Шокиращо свиване на промишлената активност в САЩ за пръв път от 35 месеца 
През август промишлената активност в САЩ се сви изненадващо за пръв път от 35 месеца насам, достигайки най-ниско 
ниво от януари 2016-а година в резултат на силен спад на всички по-важни компоненти от редовното проучване Institute 
for Supply Management (ISM), включително на отслабване на производството, на заетостта и силен спад на промишлените 
поръчки. 
Индексът ISM, измерващ активността на промишлените предприятия, се понижи изненадващо рязко до 49,1 пункта при 
очаквания за стабилизация в юлското ниво от 51,2 пункта. Това представлява първо свиване на промишлеността в САЩ 
(спад на индекса по важното ниво от 50 пункта) от 35 месеца насам (от август 2016-а) и най-ниско ниво на съответния PMI 
индекс от януари 2016-а година. 
Индексът на новите промишлени поръчки падна до още по-рязко до 47,2 пункта от 50,8 пункта през юли, достигайки най-
ниско ниво от юни 2012-а година, като подиндексът само на експортните поръчки се срина до 43,3 от 48,1 пункта, докато 
индексът, оценяващ промишленото производство се понижи силно до 49,5 от 50,8 пункта месец по-рано. В същото време 
индексът ISM, измерващ работната заетост в промишления сектор, също се срина рязко до 47,4 от 51,7 пункта, достигайки 
най-ниско ниво от март 2016-а година. Този спад предполага, че през август е имало закриване на работни места в 
промишления сектор на САЩ. 
Ценовият промишлен индекс се повиши слабо през август до 46,0 от 45,1 пункта месец по-рано, но остава под важното 
ниво от 50,0 пункта, което е нов сигнал за развиването на дефлационен натиск. 
"Респондентите изразиха малко по-голяма загриженост относно търговските сътресения между САЩ и Китай, като 
търговията остава най-важният проблем, което се вижда и от силното свиване на новите поръчки за износ. Респондентите 
продължиха да отбелязват за корекции на веригите за доставки в резултат на преместване на производството от Китай. 
Като цяло бизнес настроенията този месец намаляха и достигнаха най-ниското си ниво за годината", отбеляза 
председателят на ISM Тимъти Фиоре. 
Днешното много слабо проучване на ISM изглежда потвърждава ясно, че американският промишлен сектор вече страда 
сериозно от търговската война с Китай и че забавянето на световната икономика вече обхваща и САЩ. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Приемат проекти за иновации от септември до ноември 
България единствена няма създадени оперативни групи в ЕС 
Проекти по дългоочакваната подмярка за иновации 16,1 от Програма за развитие на селските райони известна като 
Сътрудничество ще се приемат от септември до ноември тази година. Така отговориха на питане на в. Телеграф от 
Министерство на земеделието, храните и горите. 
Засега е известно, че бюдежтът ще е в размер на 39 116 000 лв.България е единствената страна в ЕС, в която тази мярка все 
още не е стартирала, и се отлага над две кодини. За справка само в Испания според статистиката вече действат над 800 
оперативни групи, създадени по нея. 
Без задължение 
Най- общо парите са предвидени за създаване на оперативни групи, като основното ядро в тях е фермерът. В групите се 
предвижда да има участие и на представители на научната общност. Скоро приключи общественото обсъждане на 
мярката.Едно от възраженията на Института за иновации и агростратегии е, че не е задължително в тези групи да участват 
представители на науката. Те определят мярката като изключително фермерска. Едно от обясненията на браншовиците е, 
че в тази мярка не са включени консултантски пари и затова интересът от страна на експертите не е така голям. 
Пренасочване 
Съществват и мрачни прогнози, според които, ако интересът към нея е слаб, могат да пренасочени средства от нея към 
бизнес мярката 4,1. 
Проектите ще се входират чрез електронната система ИСУН, казаха от земеделското министрество. Предвижда се 
договорянето на проектите да се извърши от оценителна комисия, сформирана в Министерство на земеделието, храните 
и горите. Средствата обаче ще се изплащат от РА ДФЗ. 
Приоритети 
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Приоритет ще имат иновационните проекти, чрез които се повишава производителността в стопанството и с тях ефективно 
използване на ресурсите; Проекти, представящни нови продукти и услуги за разширяване на пазарните възможности за 
първичното селскостопанско производство; Проекти, насърчаващи екосистеми, почви и Натура 2000; Проекти за 
производство на качествени и безопасни храни и здравословен начин на живот; Проекти за ефикасно управление на 
водите в селското стопанство и опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи. 
 
√ 94 нередности за 5 години засекли от ОЛАФ по европроекти у нас 
Нарушенията най-често били свързани с опити за измами с нови фирми 
За периода от 2014 до 2018 г. у нас ОЛАФ е засякла 94 случая на нередности по финансирането на европроекти в България, 
без непременно да е ставало дума за измами, като са били издадени 15 препоръки. Тези случаи са били свързани със 
средства от "традиционните" източници за бюджета. При структурните, инвестиционните и земеделските фондове са били 
проверени 1072 случая, по които са били издадени 27 препоръки. Това пише в представения във вторник доклад за 
дейността на Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ). 
За нашата страна се посочва още, че са били извършени четири проверки и са били издадени две препоръки. Установено 
е, че в България земеделски дружества, получавали в миналото средства от ЕС и достигнали границата на възможното 
финансиране, 
са опитали с измама да придобият още средства. 
Това се е случвало с основаването на привидно независими нови фирми. Посочените дружества, достигнали границата на 
възможностите за получаването на земеделски помощи от ЕС, са се разширявали с "независими" фирми (неползвали 
дотогава европейско финансиране), за да поискат още средства. "Независимите" фирми са били основавани или нарочно 
за целта, или са съществували от по-рано, но са били преструктурирани така, че да не бъде ясна връзката им с 
дотогавашните получатели на средства от ЕС. 
Често адресът по регистрация на старите получатели на средства и "независимите" фирми е бил един и същ, установила 
проверката. Подобни измами не само увреждат финансовите интереси на ЕС, но са в ущърб на честната надпревара, 
положителното развитие на земеделските дружества и частното предприемачество, коментира ОЛАФ. Уточнява се, че 
общото финансово отражение от тези случаи се равнява на 10 милиона евро. 
От 2012 до 2018 г. българските власти са предприели действия по 13 случая, от които един е завършил с повдигането на 
обвинение, а по девет случая не са били взети мерки досега. През миналата година ОЛАФ е получила 
три сигнала от българските власти и 45 сигнала от частни източници, 
се отбелязва в документа. 
Докладът сочи, че ОЛАФ е препоръчала на страните от Общността възстановяването на 371 милиона евро към бюджета на 
ЕС. През миналата година в ЕС са били открити 219 нови разследвания след извършени 1259 предварителни оценки. Общо 
167 разследвания са били приключени с издаването на 256 препоръки, показват данните. 
Проверките са обхванали изразходването на средства от структурните фондове, дейността на митниците и преките разходи 
от европейския бюджет. Сред най-честите нарушения са установени опити за измама с основаването на "фалшиви 
дружества" за извършването на фиктивна дейност, като на тази основа са отправяни искания за европейско финансиране. 
В ЕС с абили установени измами в областта на земеделието и пране на пари от тези дейности предз държави извън 
Общността. По международни схеми е постигано избягване на данъчни задължения, отбелязва ОЛАФ. 
 
√ Над 60 000 заявления за смяна на допълнителен пенсионен фонд 
61 799 са подадените заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг. Общият 
размер на прехвърлените средства от началото на годината е 344 383 634 лв, Това показват резултатите от промяната на 
участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие на 
2019 година, съобщиха от Комисията по финансов надзор. 
Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов 
надзор. Общо 53 884 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2019 г. са променили участието 
си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен 
фонд от съответния вид е 174 199 753 лв. Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и 
прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на годината са 108 685. 
 
Cross.bg 
 
√ Изслушват ръководството на Комисията за защита на личните данни за теча от НАП  
Ръководството на Комисията за защита на личните данни ще бъде изслушано във временната парламентарна комисия, 
която трябва да изясни изтичането на информация от Националната агенция за приходите. Миналата седмица комисията 
наложи глоба от пет милиона и сто хиляди лева на НАП заради случая, но от приходната агенция я обжалват и възнамеряват 
да предприемат съдебни действия срещу извършителите на хакерската атака. 
Междувременно от Министерството на финансите публикуваха проекта с промени в данъчното законодателство за 
догодина.  
Глобата, която бе наложена на НАП и в последствие обжалвана, е една четвърт от максимално възможната, заяви пред 
"Хоризонт" председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов в деня на оповестяването на 
решението. 
"Глобата отговаря напълно на установените факти и обстоятелства в процеса на проверката. Самият администратор е 
предприел достатъчно убедителни действия след като се е случил този неправомерен достъп да информира гражаните и 
да защити информацията". 
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Заради неправомерния достъп данните на милиони българи циркулират свободно в интернет, а дали и ние сме сред тях - 
можем да проверим на сайта на агенцията. Хакерската атака съвпадна с годишния отпуск на директора на НАП Галя 
Димитрова, която тя не го прекрати с аргумента, че е имала изключително важен личен повод. 
"Оставката е най-лесното нещо. Говорила съм много пъти с министър Горанов, включително и по тази тема. Това, което 
той иска от мен, е решения, а не оставка". 
Заради хакерската атака от бизнеса поискаха ново отлагане на изискването за подаване на информация за касовите 
бележки към НАП до пет минути от покупката. Текстовете вече са валидни за част от фирмите, но не и тези, които използват 
софтуер за управление на продажбите. Макар и да не обвърза пряко с изтичането на данни, НАП се съгласи на новата 
отсрочка, но обеща - да е последна. 
 
√ 45 години от пускането в експлоатация на АЕЦ "Козлодуй" 
До месец 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй" се очаква да получи нов лиценз за експлоатация, който ще му позволи да работи 
през следващите 10 години. По този начин се удължава животът на блока, чийто проектен ресурс изтича тази година. 
Техническото състояние на реактора и съоръженията показват, че той може да произвежда ток и през следващите 30 
години, каза в интервю за "Хоризонт" заместник-изпълнителният директор на централата Александър Николов. 
„Анализът е готов, предоставен е на Агенцията за ядрено регулиране преди една година. Показва, че състоянието на 6-и 
блок аналогично такова, каквото е на 5-и блок. Анализът показва, че 6-и блок ще може да бъде експлоатиран още 30 
години", обясни той. 
Наскоро 6-и блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Той работи изцяло с новия тип руско гориво. 
За 5-и блок се правят анализи дали може да премине към работа с американско гориво, доставено от компанията 
„Уестингхаус", посочи още Александър Николов. 
Днес се навършват 45 години от пускането на АЕЦ „Козлодуй" в експлоатация. 
 
√ ТАСС: Руското посолство изненадано от позицията на МВнР за изложбата "Освобождението на Европа"  
Руското посолство в България изрази своята загриженост относно изявлението на Министерството на външните работи на 
България във връзка с изложбата, посветена на 75-годишнината от "освобождението на Източна Европа от нацизма", която 
ще бъде открита в Руския културно-информационен център на 9 септември, предава TACC и Фокус.  
"Изложбата, посветена на 75-годишнината от освобождението на Източна Европа от нацизма, която ще представим на 9 
септември на уебсайта на нашия културен и информационен център, има за цел единствено да запознае българската 
общественост с архивни материали от руски хранилища. Много от тях бяха неизвестни или наскоро разсекретени. Няма 
нищо общо с днешния български вътрешнополитически дискурс или отделни политически сили, следователно, ние сме 
донякъде разочаровани, че прави официално изявление преди запознаването с експозицията", отбелязват от руското 
посолство в София. 
МВнР разпространи  официално изявление във връзка с изложба в София, посветена на 75-годишнината от 
"освобождението на Източна Европа от нацизма". 
"Без да отричаме приноса на СССР за разгрома на нацизма в Европа, не трябва да затваряме очите си за това, че щитовете 
на съветската армия носят на народите на Централна и Източна Европа половин век репресии, които задушават 
гражданското съзнание, изкривяват икономическото развитие и ги откъсват от динамиката на процесите, протичащи в 
развитите европейски страни", се казва в изявлението на официалния уебсайт на дипломатическото ни ведомство. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политическите заявки за новия парламентарен сезон - на живо от Народното събрание; 
- Бунт в британския парламент - как Великобритания ще излезе от ЕС? 
- 70 пътници от отменен влак, превозени в един автобус. Как се стигна до абсурдната ситуация - отговорът на БДЖ; 
- На живо от Перник: Кой замърсява въздуха в града - проверка на индустриалните обекти; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- За началото на есенния политически сезон и ще подкрепи ли БСП Мая Манолова? Гост - Корнелия Нинова; 
- Какви са прическите на жените в политиката - коментар на коафьора Ивалйло Колев; 
- Гореща политическа есен! На живо: Как започва работата на Народното събрание? 
- Защо местните избори ще струват 70 млн. лв. и гарантира ли това по-добрата им организация? Гост - проф. Михаил 

Константинов, председател на съвета на директорите на „Информационно обслужване"; 
- Защо Румен Радев наложи вето върху предложението цивилен да ръководи военното разузнаване? В студиото 

ген. Стефан Янев, секретар по сигурност и отбрана на президента; 
- Какво се случва в конфликтните райони на Сирия -разказ на журналиста от bTV Иван Георгиев; 
- Какви са археологическите находки на лято 2019? Отговорите от проф. Николай Овчаров; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кой стои зад Мая Манолова? И защо омбудсмана влиза в битката за София? 
- Предизборното мерене започна. На старта на политическия сезон - БСП срещу ГЕРП. 
- Увреден от храна. Тийнейджър ослепял, след като години наред се хранел с чипс и пържени картофи. 
- История в смрад и мръсотия. Кой допусна емблематична за Варна къща да се превърне в опасна сграда? 
- Събирачи на "лайкове" - професия или състезание? Трябва ли Фейсбук да скрие брояча на харесвания? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 4 септември 
София. 



11 

 

- От 9.10 часа в сградата на Народното събрание президентът Румен Радев ще направи обръщение по повод 
откриването на новата сесия на НС. На откриването на новата сесия на парламента ще присъства и 
вицепрезидентът Илияна Йотова. 

- От 9.00 часа ще започне редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще започне редовното заседание на Министерски съвет. 
- От 11.30 часа СДС ще подаде документи за регистрация в ЦИК за местните избори на 27 октомври. 
- От 12.00 часа в Интер Експо Център ще бъде открито първото издание на Кариерен Кошер 2019, посветен на 

професионалното развитие, ориентиране и споделяне за прогресивно мислещи бизнеси и таланти с опит и 
образование в чужбина. Приветствие ще отправи заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка 
Петрова. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.30 часа в сградата на ОДМВР - Благоевград ще се проведе пресконференция за дейността на Дирекцията, 
както и предприетите охранителни мерки по повод началото на новата учебна 2019/2020 година. 

*** 
Златоград. 

- От 10.00 часа в Хотел „Кристал" ще се проведе събитие за представяне на резултатите по проекта „Подобряване 
на квалификацията на професионалистите, предлагащи палиативни грижи на европейско ниво, чрез създаване на 
сравнителна рамка на компетентностите, ECVET базирани учебни материали и инструмент за самооценка на 
уменията". Проектът се реализира от Община Златоград в партньорство с организации от Литва, Кипър, Белгия, 
Унгария и Турция. 

*** 
Козлодуй. 

- От 17.00 часа в Зрителна зала на Дома на енергетика министър Теменужка Петкова ще участва в отбелязването на 
45 години от изграждането на АЕЦ "Козлодуй" 

*** 
Пловдив. 

- В 10.00 часа ще се състои традиционното „къпане" на паметника на Съединението на площада. 
- От 11.00 часа в парковата зона на бул. „Менделеев" ще се състои официално откриване на обновените части 

градското пространство в района. На място ще присъства кметът на район „Централен" в Пловдив Георги 
Стаменов. 

- От 16.00 часа в Пресклуба на БТА в Пловдив на бул. „Шести септември" 140 ще се състои пресконференция на 
"Движение 681" и ПП Земеделски съюз "Александър Стамболийски". 

*** 
Стара Загора./ село Памукчии 

- От 09.00 часа в село Памукчии свещеноиконом Евгений Димитров ще отслужи водосвет и ще прочете молитва за 
благословение на работещите по започващия ремонт на храма „Св. Параскева Петка Българска" в селото. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в офиса на Областен информационен център - Стара Загора ще се проведе работна среща на тема 
„Възможности за финансиране в малките населени места в област Стара Загора чрез Местните инициативни 
групи". 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа, в конферентната зала на Областна администрация ще се проведе кръгла маса за предотвратяване 
на престъпленията от омраза в Шумен. 


