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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Сезонният спор за тавана на кеша започна  
Темата за максималния размер на плащанията в брой се връща с  нова дискусионна острота всяка есен. Както е известно, 
в момента кеш могат да се платят най - много  10 000 лева. 
Финансовият министър Владислав Горанов неколкократно прави опити да снижи  този таван  до 5 хил. лв., но това негово 
намерение среща силен отпор от средите на  бизнеса и  не минава през парламента. 
Основен мотив на Финансист №1 е борбата със сивата икономика. Но не са малко  критиците на това схващане на Горанов.   
Ограничаването на разплащанията в брой не допринася за борбата със сивата икономика, смята  Стоян Панчев - 
председател на Българското либертарианско общество и член на Експертния клуб за икономика и политика. Анализаторите 
от клуба подготвиха доклад, според който незаконни практики като укриването на данъци, финансирането на тероризъм 
или прането на пари се реализират   по документален път и не могат да бъдат спрени чрез лимит върху кешовите 
разплащания. Затова те предлагат съществуващото у нас ограничение да се увеличи двойно - "таванът"   да бъде 20 000 
лева. 
„Трябва  един  преходен период, в който да се направи изследване, да се направи  оценка и след това премине към такива 
промени. Това е практиката в по-голямата  част от Европа“, поясни  Панчев.  Прагът върху кешовите разплащания бе 
въведен през 2011 година. 
Панчев коментира основният аргумент да има лимит на кешовите разплащания -  че над определени суми трябва да 
минават по електронен път, за да оставят следа.„Тези следи трябва да бъдат оставени. Поне такава е теорията, с която е 
въведено ограничението, заради ограничаване  на финансирането най-вече  на терористична дейност, също -  като цяло 
на финансирането на престъпна дейност и третото е да се пресече  укриването на данъци. Практиката и изследванията в 
последните десетина години показват, че нито един  от тези ефекти  не се постига.  Въпреки понижаването на "таваните"  
из цяла Европа, такова е и заключението на ЕК.  Нямаме ограничаване на финансирането на тероризъм, нямаме 
ограничаване на финансирането на престъпна дейност, нямаме и ограничаване и на укриването на данъци“, каза той. 
Cпoрeд търгoвцитe нa кoли  пък ceгaшният тaвaн нa рaзплaщaниятa e aдeквaтeн зa пaзaрa и на дoхoдитe у нac, и нe трябвa 
дa ce прoмeня. Признaвaт oбaчe, чe oгрaничeниeтo нocи нeудoбcтвa, ocoбeнo при cдeлки c пo-cкъпи кoли, кoитo клиeнтитe 
хaрecвaт прeз уикeндa или пo прaзници. 
„Идвaт хoрaтa, иcкaт дa cи купят aвтoмoбил oт прoвинциятa, иcкaт дa ce рaзплaтим и aз, aкo нямaм прaвo дa пoлучa 10 
хиляди лeвa кeш и дa им пуcнa кacoвa бeлeжкa, нямa кaк дa извършим cдeлкaтa”, кaзвa Любoмир Дoрocиeв oт Acoциaциятa 
нa внocитeлитe нa aвтoмoбили. 
Cпoрeд икoнoмиcти, зaрaди пoдoбни cпънки прeд бизнeca трябвa дa имa пo-виcoк тaвaн зa кeшoвитe рaзплaщaния. 
Aнaлизитe им coчaт oщe, чe cтрaнитe, в кoитo имa пo-ceриoзни oгрaничeния зa плaщaниятa в брoй нe мoгaт дa ce пoхвaлят 
c ниcък дял нa cивa икoнoмикa. 
„Имa cтрaни, в кoитo oгрaничeниятa в плaщaниятa в брoй нe cъщecтвувaт -  кaтo Гeрмaния, Aвcтрия и Хoлaндия, нo тaм 
рaзмeрът нa cивaтa икoнoмикa e мнoгo мaлък”, кaзвa Гeoрги Вулджeв, eкcпeрт oт Клубa пo икoнoмикa и пoлитикa. 
Бизнecът, в лицeтo нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл  обаче нe пoдкрeпя тoвa и прeдлaгa тaвaнът нa плaщaниятa 
в брoй дa ce нaмaли нa 5 хиляди лeвa, зa дa "изcвeтлee" oщe икoнoмикaтa. Пocлeднитe aнaлизи coчaт, чe дeлът нa cивaтa 
икoнoмикa у нac e oкoлo 20 нa cтo. Прeз пocлeднитe гoдини имa трaйнa тeндeнция към нaмaлявaнeтo му.„При eдин прaг 
oт oкoлo 5 хил. лeвa тoвa щe принуди oщe пoвeчe търгoвци дa извършвaт бeзкacoви плaщaния, кoeтo щe нaмaли брoя нa 
пeчaлбитe, кoитo ce укривaт oт някoи oт търгoвcкитe oбeкти”, oбяcнявa Рocицa Cтeлянoвa oт acoциaциятa. 
Cрeд уcпeшнитe мeрки зa бoрбa cъc cивaтa икoнoмикa eкcпeртитe coчaт oщe и нaмaлявaнe нa дaнъчнo ocигуритeлнaтa 
тeжecт. 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
БНР 
                                               
√ Остри дебати в парламента и заради ветото върху закона за военното разузнаване 
Парламентът разглежда ветото на президента Румен Радев върху закона за военното разузнаване. Държавният глава 
върна закона заради предвидената възможност цивилно лице да може да оглавява служба "Военна информация" като 
алтернатива на досегашното изрично изискване да е военнослужещ.  
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Според президента, ръководителят на службата трябва да притежава необходимата експертиза, която се изразява в 
специфични познания и професионален опит с цел осигуряване на изпълнението на основните ѝ задачи, които са свързани 
с не просто  придобиване на разузнавателна информация, а и с информация необходима за отбраната на страната и за 
защита на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи. 
От „БСП за България“ са притеснени, че промяната се прави заради определено лице и реално опасността службата 
"Военна информация" да бъде овладяна политически. Депутатът Николай Цонков заяви: 
"Ако бъде назначено цивилно лице, това означава, че той преди това може да е бил член на някаква партия, например. 
Тогава спазваме ли този принцип на политически неутралитет? Има една друга идея - тази система да бъде овладяна, тя 
да бъде част от концентрацията на контрол върху службите за сигурност". 
Веселин Марешки от партия ВОЛЯ не е убеден в притесненията на социалистите: 
"Аргументът, че ако някой е симпатизант на някоя партия или е партиен член и тогава вече неговите качества нямат никакво 
значение, тоест той е по добър от някой друг по-некадърен, но със звание, който не е цивилен и ние трябва да изберем 
този, който е със звание, вместо професионалист, но с някакви пристрастия, според  мен издиша. Ако някой иска да 
овладее някаква служба мисля, че не е толкова трудно да намери кандидат с  пагон". 
Милен Михов коментира подобно изказване:. 
"Източните народи, китайците, отдавна са намерили отговор на този въпрос: „Не е важно какъв цвят е котката, важното е 
да лови мишки". 
Дебатите в парламента продължават. 
Програмата на НС предвижда и парламентарен контрол заради неработния 6-и септември - петък. На въпроси на депутати 
ще отговарят вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева и още трима министри. 
 
√ Спад на продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС през юли, но при добър отскок в България  
През юли продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се свиха рязко, парирайки част от добрия отскок месец по-
рано, което не е добър знак за потребителските харчове и за техният принос към все още слабия европейски икономически 
растеж в началото на третото тримесечие, показват най-новите данни на Евростат. 
В същото време обаче продажбите на дребно в България нараснаха солидно за втори пореден месец след колебливото им 
представяне от началото на годината. 
През юли търговията на дребно в еврозоната се понижи с 0,6% спрямо юни, когато нараснаха с 1,2% (възходяща ревизия 
от повишение с 1,1%), като това представлява най-рязкото свиване на продажбите на дребно от декември 2018-а година 
насам. 
Основна причина за слабите данни е спадът с цели 2,2% на продажбите на дребно в Германия. 
Понижение с 1,0% през юли беше отчетено при продажбите на нехранителни стоки и с 0,3% при продажбите на храни, 
напитки и тютюневи изделия, докато продажбите на автомобилни горива останаха на нивата от предходния месец. 
На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се забави през юли до 2,2% от 2,8% през юни (възходяща 
ревизия от повишение с 2,6%). 
В рамките на целия ЕС продажбите на дребно през юли се понижиха с 0,5% спрямо юни, когато нараснаха с 1,3% (ревизия 
от повишение с 1,2%), като на годишна база техният растеж се забави до 2,6% от 3,2% (възходяща ревизия от повишение с 
2,8%). 
В същото време обаче Евростат отчете солиден отскок на продажбите на дребно в България за втори пореден месец с 1,0% 
след колебливите данни през периода януари - май. 
На годишна база продажбите на дребно в България нараснаха през юли с цели 3,8% след символично повишение с 0,1% 
през юни, отбелязвайки по този начин най-здрав растеж от ноември 2018-а година насам. 
 
√ Слабо подобрение на бизнес активност в еврозоната през август  
Общата бизнес активност в еврозоната се повиши умерено през август благодарение на подобрение на експанзията в 
сферата на услугите, което компенсира продължаващото свиване на промишлената активност за седми пореден месец, 
показват леко ревизирани във възходяща посока окончателни данни от редовно проучване на агенция IHS Markit сред 
европейските мениджъри. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, нарасна през август до 51,9 пункта от 51,5 
пункта през юли и малко над предварителен индекс на ниво от 51,8 пункта. 
Индексът PMI, измерващ активността само в доминиращата в еврозоната сфера на услугите, се повиши до 53,5 пункта 
спрямо 53,2 пункта през юли и предварителен индекс на ниво от 53,4 пункта. 
Подобрението на общата икономическата активност обаче става на фона на свиване на промишлената активност за седми 
пореден месец. 
"Еврозоната остана затънала в крехко състояние на слабост и небалансиран растеж през август“, коментира днешните 
данни главният бизнес икономист на IHS Markit Крис Уилямсън. 
"Въпреки подобрението на PMI индексите спрямо юли, БВП на еврозоната се очаква да нарасне с едва 0,2% през третото 
тримесечие, ако приемем, че през септември няма да има съществена промяна в бизнес активността. Официалните данни 
на Евростат, налични досега за настоящото тримесечието, предполагат, че растежът може да бъде дори още по-слаб", 
добави той. 
Според него "големият въпрос е колко дълго може да продължи това разминаване в отделните PMI индекси, преди 
слабостта на производствения сектор да се разпространи и към услугите и домакинствата", визирайки факта, че 
съответният подиндекс на заетостта в сферата на услугите се понижи през август до най-ниско ниво от началото на годината 
от 53,2 пункта спрямо 53,5 пункта през юли, докато индексът, оценяващ общите бизнес нагласи в еврозоната за следващите 
месеци, се понижи до 6-годишно дъно от 55,4 пункта спрямо 58,8 пункта месец по-рано. 
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На национално ниво общата бизнес активност през август се представи най-добре във Франция, като в същото време и 
активността в Испания достигна 4-месечен връх. По-слабо подобрение отчете общия PMI индекс в Германия, докато Италия 
беше единствената страна от голямата четворка, която отчете известно забавяне на бизнес активността през август. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, нарасна през август до 51,7 пункта от 50,9 през юли и 
предварителен индекс на ниво от 51,4 пункта, докато в сферата на услугите индексът се подобри до 54,8 от 54,5 месец по-
рано и предварителен индекс на ниво от 54,4 пункта. 
Окончателният общ PMI индекс на Франция за август пък нарасна до 52,9 пункта от 52,7 през юли и предварителен индекс 
на ниво от 52,7 пункта, достигайки по този начин най-високо ниво от ноември 2018-а година, докато индексът, измерващ 
активността в сектора на услугите, се подобри до 53,4 пункта от 52,6 пункта през юли и предварителен индекс на ниво от 
53,3 пункта. 
Индексът PMI в сферата на услугите на Италия се понижи през август до 50,6 пункта от 51,7 пункта през юли, докато общия 
италиански PMI индекс спадна до 50,3 пункта от 51,0 пункта месец по-рано. 
Проучването на Markit отчете подобрение на индекса на общата бизнес експанзия в Испания до 52,6 от 51,7 пункта при 
повишение на активността в сферата на услугите до 54,3 от 52,9 пункта през юли. 
 
√ Китай и САЩ ще подновят търговските преговори в началото на октомври  
Азиатските борси приветстваха новината за предстоящо рестартиране на преговорите 
Китай и САЩ се договориха да проведат търговски преговори на високо ниво в началото на октомври във Вашингтон, обяви 
в четвъртък Китайското министерство на търговията на фона на опасенията, че ескалиращата търговска война може да 
предизвика глобална икономическа рецесия, предаде Ройтерс. 
Съобщението последва проведен по-рано през деня телефонен разговор на китайския вицепремиер Лю Хъ с американския 
търговски представител Робърт Лайтхайзър и с министъра на финансите на САЩ Стивън Мнучин, се казва в съобщение на 
уебсайта на Министерството на търговията на Китай. Управителят на китайската централна банка И Ган също е взел участие 
в проведените телефонни разговори. 
"И двете страни се съгласиха, че трябва да работят заедно и да предприемат практически действия, за да създадат добри 
условия за консултации“, посочи министерството. 
Търговските екипи от двете страни ще проведат разговори в средата на септември преди преговорите на високо ниво в 
началото на следващия месец, допълни Министерството на търговията. 
Говорител на кабинета на американския търговски представител потвърди пред Ройтерс, че Робърт Лайтхайзър и Стивън 
Мнучин са разговаряли с Лю Хъ и посочи, че те са се съгласили да проведат "в следващите седмици" търговски разговори 
на министерско ниво във Вашингтон. 
Опитите за подновяване на търговските преговори са факт, след като Вашингтон започна да налага от 1-ви септември мита 
от 15% върху допълнителен китайски внос на стойност 112 млрд. долара, докато Китай започна да въвежда мита от 5% 
върху вноса на суров петрол от САЩ като част от заплахата на Пекин за контрамита на стойност 75 млрд. долара. 
Пекин също така подаде жалба срещу Съединените щати в Световната търговска организация относно новите американски 
мита спрямо стоките внасяни от Китай. 
Съединените щати пък планират да увеличат от 1-ви октомври и тарифната ставка до 30% от вече действащото 25%-но мито 
върху вноса на китайски стоки на стойност 250 млрд. долара. 
Американският президент Доналд Тръмп предупреди във вторник, че ще бъде "по-неумолим и строг" спрямо Пекин през 
втория си управленски мандат, ако търговските преговори се проточат до президентските избори в САЩ през есента на 
2020-а година. Това от своя страна засили опасения на световните капиталови пазари, че продължаващите търговски 
спорове между Вашингтон и Пекин могат да предизвикат икономическа рецесия в САЩ. 
Китайските лидери ще имат доста запълнен график през следващия месец, подготвяйки се за празнуването на 
Националния ден на 1-ви октомври. Те също така ще проведат ключова среща през октомври, на която да обсъдят 
подобряването на управлението и "усъвършенстването" на социалистическата система на страната - повече от година след 
провеждането на последната подобна среща, съобщиха държавни китайски медии, цитирани от Ройтерс. 
Днешната новина за подновяване на търговските преговори на високо ниво в началото на октомври допринесе за 
инвеститорският риск-апетит на световните финансови пазари, който започна да набира скорост през вчерашната търговия 
на фона на отслабващи геополитически напрежения свързани с Хонконг, Великобритания и Италия. 
Азиатските борси задълбочиха възходящото си движение, като японският фондов индекс Nikkei нарасна с 2,12%, основният 
китайски индекс Shanghai Composite - с 0,96%, южнокорейският Kospi - с 0,82% и австралийският индекс ASX 200 - с 0,92%. 
Индексът на хонконгската борса Hanг Seng се понижи с 0,51% след вчерашен ръст с близо 4%, като инвеститорите се питат, 
дали новите отстъпки на властите в Хонконг ще сложат края на многомесечните протести на острова. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Агенцията по заетостта обявява работни места на изложение със 150 топкомпании 
Над 150 от най-големите фирми ще предлагат работни места 
Агенцията по заетостта ще представи дейността си със собствен щанд на кариерното изложение за квалифицирани кадри 
Career Show 2019 на 10 септември в зала „Арена Армеец”. 
Участниците във форума ще имат възможност да се запознаят със свободните работни места, предлагани на пазара на 
труда –  актуалните за деня свободни позиции за специалисти и квалифицирани работници, които се предлагат в цялата 
страна, и как могат да се информират за тях чрез сайта и офисите на Агенцията по заетостта. Ще бъдат презентирани 
различните услуги, както за търсещите работа, така и за работодателите. Нагледно ще бъде демонстрирана платформата 
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за европейска трудова мобилност EURES, чрез която може да се окаже подкрепа на желаещите българи да се завърнат и 
работят в родината, заявиха още от агенцията. 
Срещите с едни от най-големите работодатели ще бъдат съпроводени от програма на общо 4 тематични сцени с различни 
лекции, дискусии и уъркшопи. Очакванията на организаторите са събитието да събере на едно място над 150 от топ 
компаниите в България и над 2000 квалифицирани кандидати, които да се срещнат с тях. 
Регистрацията за желаещите специалисти да потърсят желаната от тях работа на кариерното изложение е напълно 
безплатна, но задължителна. 
 
√ Екоминистерството спря парогенератори 4 и 5 на „Топлофикация - Перник“  
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Перник издаде принудителна административна мярка за 
спиране на дейността на парогенератори 4 и 5 на „Топлофикация - Перник“, съобщиха от екоминистерството. 
Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото 
комплексно разрешително на дружеството. Спирането ще бъде извършено, като се преустанови подаването на горива към 
котлите с цел принудително извеждане от експлоатация. 
Срокът на действие на мярката е до изпълнение на условията на действащото комплексно разрешително. Във връзка с 
разпореждане на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров Министерство на околната среда и водите 
(МОСВ) предприе незабавни действия за извършване на проверки на място в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „ Бобов 
дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД. Проверките се извършват от командировани служители на 
Регионални инспекции по околната среда и водите, които са различни от тези, на чиято територия се намират 
проверяваните дружества. 
Всички разпоредени от главния прокурор проверки за спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда и 
Закона за управление на отпадъците ще бъдат извършени от МОСВ в указания срок от 1 месец. Ще бъдат проверени 
издадените разрешителни за съхранение и изгаряне на отпадъци, документите за осъществяване на производствената 
дейност на топлофикационните дружества; видът и количеството съхранявани и използвани за горене отпадъци и 
съответствието им с документацията на дружествата. На прокуратурата ще бъдат предоставени и данни за извършени 
измервания и проби. 
 
√ Жандармерия и полиция окупираха ТЕЦ „Бобов дол“  
Местните са категорични, че замърсяване в района има 
Голям брой жандармеристи и десетки полицаи окупираха ТЕЦ "Бобов дол" днес рано сутринта, като акцията продължи с 
часове. Проверката е във връзка с разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров до МОСВ за извършване незабавна 
проверка на топлофикационните дружества, изгарящи отпадъци и постъпил сигнал за застрашаване на екологичната 
сигурност. 
Проверяващи имаше освен в ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и в „Топлофикация – Перник“ АД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ 
„Брикел“ ЕАД. 
Главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил на МОСВ да се проверят издадени разрешителни за съхранение и горене 
и всички други необходими документи за осъществяване на производствената дейност на топлофикационните дружества, 
вида и количеството съхранявани и използване за горене отпадъци от всякакъв вид и съответствието им с документацията 
на дружествата и замърсяване на околната среда включително и чрез измервания и проби на място. 
„Многократно сме информирали за екологичната катастрофа, която тегне над Бобов дол. Въздухът е страшно замърсен и 
то именно от боклуците, които гори ТЕЦ-ът. Само преди малко повече от месец Административен съд-София задължи 
екоминистерството да каже какви отпадъци гори ТЕЦ „Бобов дол“. Това стана факт след жалба от сдружение „За Земята – 
достъп до правосъдие“. Чакаме резултати и сега от проверките. Определено обаче замърсявания има, защото не случайно 
през последните няколко години загинаха страшно много млади хора от рак. Причината е мръсният въздух, който дишаме“, 
категорични бяха бобовдолци, пожелали анонимност. 
От ТЕЦ „Бобов дол“ пък обявиха, че по 93 тона отпадъци горят на денонощие и това не създава никакви замърсявания и 
екологични проблеми за района. „Имаме разрешително! От отпадък до отпадък има голяма разлика. Да не се спекулира с 
това нещо. Не горим автомобилни гуми, пластмаси и т.н. Всичко е под контрол“, обяви преди дни и изпълнителният 
директор на дружеството, инж. Емил Христов. 
По неофициална засега информация, проверката е във връзка с разследвания в Италия за незаконен трафик на отпадъци 
Серджо Гозза, който доставя чрез фирмата Ecoexport S.r.L. боклука, който се изгаря в ТЕЦ-овете. Гозза отдавна доставя 
боклук за изгаряне в България и Румъния. 
През юли 2010 г. Гозза е задържан заедно с други 16 заподозрени в рамките на операция, водена от прокурори в Неапол 
и Анкона, следва под домашен арест. Групата е обвинена за фалшифициране на резултати от лаборатория за нивата на 
арсен в 150 000 тона боклук, предназначен за Германия. Според прокурорите обвинените са били “напълно наясно с 
ролята си в сложна схема за нелегално складиране на боклук“. До присъда обаче не се стига поради изтекла давност. 
 
√ От 2020 г. Германия забранява глифозата в паркове и парници  
Германското правителство иска да забрани използването на хербицида глифозат в Германия от 31 декември 2023 година, 
предаде ДПА. Това е датата, на която изтича одобрението за глифозата в ЕС, освен ако отделни държави не го подновят. 
"Обвързващото спиране на употребата" на продукти, съдържащи глифозат, е включено в плана за защита на насекомите, 
който германското правителство прие вчера. Още през 2020 г. планът включва забрана за използването на препарата в 
парници и малки градини, в обществени пространства като паркове. 
Глифозатът убива плевели и други растения, заради което е критикуван като вреден за биоразнообразието. Има и 
съмнения, че е канцерогенен. Хербицидите на основата на глифозат се използват от над 40 години и са най-често 
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употребяваните препарати за контрол на плевелите в света. Глифозатът бе разработен от Monsanto под марката Roundup. 
Патентът вече е изтекъл и веществото се продава по целия свят под различни имена от десетки други химически компании. 
Безпокойства около безопасността на продукта се появиха, след като през 2015 г. агенция на Световната здравна 
организация заключи, че той вероятно причинява рак. Bayer, която придоби Monsanto миналата година, твърди, че 
изследвания и регулаторни органи оценяват глифозата като безопасни за употреба от хората. Компанията обаче е 
изправена пред множество съдебни дела, в които се твърди, че продуктът причинява неходжкинов лимфом (рак на 
лимфните възли). 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Създава се Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция 
Правителството прие на вчерашното си редовно заседание постановление, с което на мястото на Националния съвет по 
миграция и интеграция се създава Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.  
Новият орган осигурява необходимата приемственост по задачите, свързани с формулиране и координация на 
изпълнението на държавните политики в областта на миграцията, убежището и интеграцията на граждани на трети страни. 
Със създаването на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция България изпълнява изискването да 
създаде национален механизъм за интегрирано гранично управление, заложено от европейското законодателство. 
 
√ Президентът на Световната медицинска асоциация е на посещение у нас 
Развитието на българското здравеопазване трябва да премине в нов етап и стъпките, които предприема настоящият екип 
на Министерството на здравеопазването, са именно в тази посока. Това заяви президентът на Световната медицинска 
асоциация проф. Леонид Айделман по време на среща с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Проф. Айделман 
е на посещение в България по повод Десетия международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински 
форум.  
Световната медицинска асоциация е създадена след Втората световна война и към момента представлява близо 9 
милиона лекари по света. Основната ѝ цел е да работи за утвърждаването на най-високите възможни стандарти за етично 
поведение и грижи от страна на лекарите. 
Министър Ананиев и проф. Айделман обсъдиха редица проблеми в сферата на здравеопазването, пред които са изправени 
голяма част от държавите в Европа и света. Сред тях са липсата на медицински специалисти, високите разходи за 
медикаменти и недофинансирането на сектора. Здравният министър посочи, че сред задачите, които си е поставил, е 
подобряването на здравната грижа за хората и разумното разходване на средствата за здравеопазване в полза на 
пациентите. В тази посока са и действията по изграждането на Националната здравноинформационна система, 
проследяването на ефекта от терапиите с някои медикаменти и въвеждането на правила за добра медицинска практика. 
Кирил Ананиев запозна президента на Световната медицинска асоциация с предложението за промяна на действащия у 
нас здравноосигурителен модел, който по думите на министъра, вече е изчерпан. 
 
√ Текстилната и кожарската индустрии генерират над 2 млрд. евро годишен оборот 
За активно сътрудничество се договориха Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и 
Българската асоциация за текстил, облекло и кожи. Представители на двете организации обсъдиха възможността за 
организиране на международна конференция и участието на фирми от бранша в бизнес мисии и изложения зад граница. 
„Организирането на едно мащабно събитие с международно участие ще бъде от огромна полза за бранша“, заяви 
изпълнителният директор на агенцията  Бойко Таков по време на разговорите.  
„Крайно време да се признае ролята на бранша за социално-икономическото развитие на страната и една такава 
конференция може да допринесе за това“, категоричен беше Йордан Беловодски, изпълнителен директор на асоциацията.  
И двете страни се съгласиха, че не е реалистично да се говори за осъществяването на такава мащабна идея преди 2020г. 
Предстоят още разговори по темата. 
Българската асоциация за текстил, облекло и кожи e сдружение на фирми от сектор „Лека промишленост" учредено е през 
месец септември 2017 г. Основната му цел е да обедини всички фирми от текстилната и кожарска промишленост и да 
съдейства за консолидиранe, балансиране и единно представляване на техните интереси. Асоциирани членове са 
учебните заведения, които имат отношение към бранша. Текстилната и кожарската индустрии генерират над 2 млрд. евро 
годишен оборот. 
 
√ Общо 3 134 оператора са вписали данни в Регистъра на биологичното земеделие 
Към момента в Регистъра на биологичното земеделие са се вписали 3 134 оператора, което е 50% от всички оператори в 
системата за контрол.С цел гарантиране на доверието по веригата „производител-потребител“, заинтересованите лица 
могат да изпълнят задължението да създадат профил на всеки оператор. След създаването му, той ще бъде активен. 
Земеделското министерство напомня на контролиращите лица, че създаването на профил включва въвеждане на 
идентификация на оператора, информация за дейностите и обектите под контрол, сключени договори и анекси и др. 
Невъвеждането на пълна информация за профила ще възпрепятства активиране на операторите в системата. 
 
√ Комисията по икономика и валутни въпроси одобри назначаването на Кристин Лагард начело на ЕЦБ  
Комисията по икономика и валутни въпроси в Европейския парламент е гласувала за назначаването на Кристин Лагард за 
президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщава Ройтерс. 
Сега предстои одобрението на Европейския парламент на пленарна сесия след две седмици. Лагард беше избрана през 
юли от лидерите на ЕС да замени Марио Драги от ноември начело на най-могъщата финансова институция в общността. 
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След това лидерите на ЕС трябва официално да утвърдят Лагард на редовна среща на върха в средата на октомври. 
 
√ Кристин Лагард защити рекордно ниските лихви и стимулите на ЕЦБ  
Кандидатът за нов президент на Европейската централна банка Кристин Лагард бе изслушана в сряда в Европейския 
парламент. В Брюксел Лагард защити рекордно ниските лихвени проценти, поддържани от ЕЦБ, както и програмата й за 
стимули. В изложението си тя подчерта, че новите инструменти на банката като покупки на облигации и отрицателни лихви 
са помогнали за създаването на 11 милиона нови работни места от 2013 г. насам, а и без тях "кризата щяла да бъде много 
по-лоша." 
Лагард ще напусне ръководния пост в Международния валутен фонд (МВФ) на 12 септември, след като европейските 
лидери я номинираха за президент на ЕЦБ в следващите 8 години. Французойката следва да стъпи в новата си длъжност 
на 1 ноември, заменяйки Марио Драги.  
По време на изслушването си в Брюксел Кристин Лагард посочи също така, че страните членки на еврозоната трябва да 
харчат повече за мерки, подпомагащи икономически растеж, дори това е с цената на нарушаване на правилата за бюджета 
във валутния съюз.  
Страните, които принадлежат към еврото, са обвързани от договорни правила, ограничаващи размера на бюджетния им 
дефицит. Най-голямата икономика в еврозоната обаче - Германия, реализира бюджетни излишъци, което принуждава 
МВФ и Министерството на финансите на САЩ да харчат повече, коментира "Асошиейтед прес".  
За финансовите пазари Лагард каза, че те ще проявяват разбиране към ЕЦБ и нейната позиция по монетарната политика и 
се застъпи за по-добра комуникация, така че членките на еврозоната да са наясно защо ЕЦБ взема съответните решения.  
Западните медии акцентира и върху факта, че Лагард е юрист, а не икономист или финансист, въпреки че очевидно разбира 
от финанси, след като е служила като френски финансов министър и ръководител на Международния валутен фонд. ЕЦБ 
беше критикувана в Германия, по-специално за ниските лихви, които намаляват възвръщаемостта на спестителите. 
В отговор настоящият президент на ЕЦБ Марио Драги също посочи, че мерките са помогнали създаването на милиони 
работни места. 
 
БНТ 
 
√ Все повече българи се връщат от чужбина  
Увеличава се броят на българите, които се връщат от чужбина. Това показва статистиката. През миналата година са се 
върнали с над 3 хиляди души повече, отколкото през предходната 2017-та. Именно към тях беше насочен мащабен 
кариерен форум, организиран от сдружение "Тук-Там" под патронажа на президента Румен Радев. 
Уютът у дома - безспорно водещият мотив повече българи да се връщат. Фрилансърът Емил Стратев не иска да къса 
нишката, която го свързва с дома. На форума намира игра, напомняща му за приоритетите в живота. С прежда свързва 
подходящи думи, за да завърщи изречението "Избирам България, заради..." 
Емил Стратев - фрилансър: Безгрижното детство, което мога да дам на моите деца. Също ми харесва това, че което вече 
съм научил мога да го предам на другите хора. 
Клиентите на Емил са основно чужденци. Но той живее в България, защото смята, че става по-лесно да си осигуриш добър 
стандарт. 
Емил Стратев - фрилансър: Връзката ни с интернет ни даде някакъв вид възможност да се свържем с целия свят и няма 
нужда да ходим навън, за да можем да сме свързани. 
Все по-често търсенето и предлагането на работа се срещат тук - на родна земя. Причината - навлизат повече чуждестранни 
компании, които вдигат заплатите, което пък привлича все повече млади българи с опит в чужбина. 
Султанка Петрова - зам.-министър на труда и социалната политика: Средната работна заплата е повишена с 9,4%, а 
минималната работна заплата - с 10,9%. Ръстът е достигнат за 2 години. 
Така през миналата година над 16 хиляди българи са намерили пътя обратно към дома. За сравнение през 2017-та са били 
около 13 хиляди, а преди 8 години броят им е едва 4 964. 
 
√ Конте представи новото италианско правителство  
Новото италианско правителство на социалдемократи и антисистемното движение Пет звезди беше представено на 
президента Серджо Матарела от премиера Джузепе Конте. 
С това се слага край на едномесечната политическа криза след излизането от управлението на крайнодясната формация 
Лига на Матео Салвини. 
Очаквано външен министър става политическият лидер на Пет звезди Луиджи ди Майо. За икономиката и финансите ще 
отговаря Роберто Гуалтиери от Демократическата партия. Тя получава и отбраната в лицето на Лоренцо Гуерини. 
Безпартийната Лучиана Ламоргезе ще замести Матео Салвини начело на вътрешните работи. Здравеопазването отива при 
малката лява партия "Свободни и равни". 
Кабинетът "Конте - 2" ще положи клетва днес и до дни трябва да получи вот на доверие в двете камари на парламента. 
 
„Дума“ 
 
√ Без промяна на данъчните ставки догодина 
Гражданите няма да уведомяват общините за прекратена регистрация на кола 
Министерството на финансите, оглавявано от Владислав Горанов, обяви какво планира по отношение на данъците за 
догодина. Няма да има промени в данъчните ставки и акцизите. Те остават както и досега - 10% за доходите, 10% за 
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фирмите, 20% ДДС и 15% данък дивидент. Както вече стана известно, няма да попълваме данъчни декларации, НАП ще 
прави това автоматично.  
Има промени за хората с ТЕЛК. При ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания и за лични вноски за 
осигурителен стаж при пенсиониране се предлага да отпадне задължението към годишната данъчна декларация да се 
прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документи, удостоверяващи направените вноски. Причината 
- НАП има достъп до регистъра за "Единна информационна система на медицинската експертиза". Не е необходимо да се 
прилагат и копия от документи за направените осигуровки, тъй като те се правят в НАП.  
Дареното имущество, което ще трябва да се декларира, може да бъде всякакви ценни или неценни вещи, смяната на 
собствеността, която не се извършва при нотариус и поради това не подлежи на контрол. Предложението връща стара 
разпоредба, която бе отменена и според която безвъзмездното даряване се смята за доход на получателя и затова се 
облага с данък.  
От догодина фирми и самоосигуряващи се лица в справката за изплатени доходи пък няма да вписват награди и 
предметните печалби с незначителна стойност, като за незначителна се смята такава на единична стойност до 100 лв. 
Причината е, че те са необлагаеми, а заради малкия им размер изискването е неизпълнимо и реално не се прилага. 
Министерството на финансите предлага още да отпадне задължението на собственици на автомобили, когато ги отписват, 
да уведомяват писмено общината, в която е регистрацията му. В момента собственикът е длъжен да представи на 
общината документ за това от компетентен орган. Министерството предлага това да отпадне, тъй като данните се съдържат 
в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и проверката може да 
се автоматизира. 
Текст в закона за местните данъци и такси пък дава право на общински служители да определят данъчна оценка за 
недвижими имоти на предприятия, когато има установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел 
намаляване или неплащане на данъка за тях. Така ще се подобри събираемостта на местните данъци. 
Собствениците на автобуси, които извършват обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в 
слабо населените планински и гранични райони, които получават субсидия от общините, от догодина ще трябва да 
уведомяват кметството с декларация, ако имат право да ползват данъчни облекчения. 
Онези, които прекарват през граница големи количества цигари или алкохол, може да бъдат глобени за това нарушение 
от 1000 до 4000 лв. Друга промяна въвежда забрана за лицата да изпращат и получават акцизни стоки чрез пощенски 
пратки, с изключение на случаите, посочени в закона. Стоките ще се получават лично след показан документ за 
самоличност.  
Тъй като се очаква да заработи Единната система за туристическа информация, туристическият данък ще се изчислява по 
нов начин - върху броя на предоставените нощувки през календарния месец. 
Повечето от предлаганите промени са мотивирани с намаляването на административната тежест за гражданите и 
администрациите. 
 
√ Повишават се изкупните цени на млякото  
Изкупните цени на кравето мляко у нас ще започнат да се покачват от края на лятото в резултат от постепенното намаление 
на производството през следващите месеци. Прогнозата е на експертите от Центъра за икономически изследвания в 
селското стопанство (CAPA), цитирана от agri.bg.  
Наблюденията показват, че през първите шест месеца на годината изкупната цена на кравето мляко е била с около 3% по-
висока в сравнение със същия период на миналата година. Движението на средната изкупна цена е било от 57,58 лв. на 
сто кг през юни и юли на 58 лв. на сто кг през август. През септември се очаква цената да стигне 59,00 лв. на сто кг. 
Оперативни данни на аграрното министерство сочат, че през първото полугодие са изкупени 4000 тона по-малко краве 
мляко в сравнение със същия период на предходната година. Спадът е с 1,2% и се дължи на продължаващото намаление 
на производството.  
Понижаването на изкупените количества мляко води до свиване на производството и на някои продукти. Най-голям е 
спадът при кравето масло - с 8%, и при сирената от краве мляко - с 4%. В същото време при продуктите с добавена 
растителна мазнина - например палмово масло, има ръст от 6%. Тенденцията към спад на произведеното сурово мляко в 
България е обратна на процесите в ЕС.  
Средната изкупна цена на кравето мляко в ЕС се повишава през юли, макар и слабо до 33,70 евро на сто кг. Според пазарен 
анализ на ЕК търсенето на млечни продукти на световния пазар ще остане стабилно, като износът от ЕС през тази година 
се очаква да се увеличи с 4%. Добрите климатични условия се очаква да подкрепят производството на мляко в рамките на 
растеж от от 1%.  
Въпреки покачването от близо 18% на цената от началото на годината, европейското сухо мляко продължава да бъде 
конкурентно на глобалния пазар. Запасите от сухо мляко обаче намаляват и във връзка с това се очаква повишение на 
производството с около 5% до началото на 2020 г. В същото време поддържането на износа на високи нива ще бъде все 
по-трудно и затова догодина се очаква около 10% спад на експорта. 
 
√ Само Северна Македония е след нас по инвестиции 
Само Северна Македония е след нас по преки чуждестранни инвестиции, става ясно от данни, цитирани от македонското 
издание "Вечер". Македония е на дъното по чуждестранни инвестиции за 2019 г. - 49 милиона евро. Сърбия е лидер на 
Балканите с близо 2 млрд., а България е с 287 милиона евро, съобщава "Вечер". 
Фактите показват, че Сърбия имаше 1,8 милиарда евро инвестиции за първата половина на 2019 г. Това е регионално 
газене, пише изданието. България имаше 287 млн. евро за същия период на 2019 г. Инвестициите на глава от населението 
в Сърбия възлизат на 255 евро за първата половина на 2019 г., в България 40 евро на глава от населението, а в Македония 
23 евро на глава от населението за споменатия период. 
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Сравнявайки първите тримесечия на 2019 г., нетните данни за преките чуждестранни инвестиции са следните: Албания 
286 милиона евро, Косово 71,7 милиона евро, Сърбия 809 милиона евро, България 82,4 милиона евро, Хърватия 273,4 
милиона евро, Словакия 110 милиона евро, Естония 172 милиона... и някъде в дъното е Македония с 41,2 милиона евро. 
През второто тримесечие, поради влошаващата се обща ситуация в Македония, преките чуждестранни инвестиции 
възлизат на 7,6 милиона евро, пише изданието. 
 
√ ЕС дава 363 млн. евро на Румъния за трети мост над Дунав 
Европейската комисия одобри финансиране в размер на 363 милиона евро за изграждане на 3-ти мост между Влахия и 
Добруджа при румънския град Браила.  
Изграждането на новия мост е започнало още през миналата година, но експертите посочват, че румънското 
правителството не е предприело всички необходими мерки, за да продължи строителството - като отчуждаване на терени 
и преместване на електропреносната мрежа, пише изданието Business-review.eu.  
Мостът с обща дължина почти 2 километра ще бъде изграден от консорциум, воден от италианската група Astaldi. Проектът 
се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).  
В момента Румъния има два моста (Фетести-Черна вода и Гюргени-Ваду Оии), свързващи южната част на страната - Влахия 
с Добруджа. Но северната част на Добруджа няма лесен достъп до останалата част от страната, особено до двете съседни 
големи пристанища на река Дунав - Браила и Галати. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Бисер Петков: Очаква се сериозен недостиг на кадри със средно образование 
Министърът обясни, че в момента се подготвя нова Стратегия за заетостта 
Очаква се сериозен недостиг на работна сила, особено на квалифицирани кадри със средно образование. Това заяви 
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в Сливен, предаде "Фокус".  
По думите му безработицата намалява заради икономическия подем до 4,2%, но демографското развитие, което не е 
благоприятно поради застаряване на населението, изисква нови мерки на пазара на труда.  
Социалният министър посочи, че се работи върху нова Стратегия по заетостта, в която ще се обърне специално внимание 
на активизирането на онези, които в момента са незаинтересовани в търсенето на работа, както и предприемане на мерки 
за компенсиране на очертаващия се недостиг на квалифицирана работна ръка.  
"Стратегията все още не е готова. В момента се изслушват и големите работодатели, за да се чуе и тяхното мнение какво 
трябва да се направи на пазара на труда, за да се задоволи нарастващото търсене на квалифицирана работна ръка", обясни 
Петков. 
Той подчерта, че качеството на работната сила ще се подсили чрез обучение и придобиване на нови квалификации, 
включително и със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
 
√ Правителството намести „целево“ 420 млн. лв. от бъдещите приходи от тол такси 
Освен укрепването на участъците, ще се изградят и системи за последващо наблюдение на ремонтите 
Правителството вече похарчи "целево" 416 млн. лв. от тол таксите, които евентуално ще бъдат събрани през 2020 и 2021 г. 
Кабинетът на Бойко Борисов прие постановление днес за поемане на ангажимент от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ) на обща стойност 447 млн. лв. за укрепване на участъците от републиканската пътна 
мрежа, които ще бъдат увредени от свлачища и срутища. Покриването на останалите 31 млн. лв., необходими според 
правителството за тази дейност в следващите три години, се отпускат от Централния бюджет по бюджета на 
министерството за 2019 г. 
Припомняме, че правителството силно редуцира очакванията си за бъдещите годишни приходи от тол такси. 
Първоначално властта се хвалеше, че ще се събират по 1.2 млрд. лв., но след това, когато много експерти разкритикуваха 
обхвата и непосилния размер на заложените такси, сумата беше занижена двойно. 
Тоест, само за ремонт на пътища, пострадали от свлачища и срутища, ще се използва около 35% от очакваните приходи от 
тол такси. С останалите пари - по-малко от 400 млн. лв. годишно, АПИ ще трябва да ремонтира окаяната пътна мрежа в 
страната, особено в Северна България. През март председателят на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" заяви, че само 
за ремонт на пътната мрежа в Северна България ще са нужни 7 млрд. лв. в следващите няколко години. 
С "осигурените" днес средства ще се финансира извършването на геодезически измервания, инженерно-геоложки и 
хидрогеоложки проучвания, изготвяне на технически проекти и изпълнение на трайни укрепителни и обезопасителни 
дейности по 74 участъка от републиканската пътна мрежа. 
Сред обектите, по които ще се работи, са отсечки от пътищата: Соколовци - Смолян - Средногорци; Кочериново - Рила - 
Рилски манастир - Кирилова поляна; Костенец - Радуил - Боровец - Самоков; Мизия - Оряхово и други. Ще се изградят и 
контролно-измервателни системи за последващ мониторинг на териториите с изпълнени геозащитни мерки и дейности за 
стабилизиране на свлачищита и срутищата. 
 
√ Държавата уреди 144 млн. лв. за 6 км от околовръстното на София  
„ГБС – Инфраструктурно строителство“ подписа договор за строителство с АПИ в края на юни 
Правителството осигурява над 144 млн. лв. за околовръстното шосе на София от „Младост“ до изхода за магистрала 
„Тракия“, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.  
В продължение на четири години ще са необходими общо 144 598 366 лева, които ще бъдат осигурени от държавния 
бюджет и от приходите от тол таксуване за изграждането на 6,08 км от Софийския околовръстен път. Това е участъкът от 
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пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“. Средствата ще се усвояват на база фактически извършени 
разходи. 
Първите реално отпуснати пари за дейности, свързани с изпълнението на проекта, са в размер до 13 919 367 лева. Те се 
предоставят по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. 
Припомняме, че поръчката за строителството на отсечката бе спечелена от „ГБС – Инфраструктурно строителство“, част от 
„Главболгарстрой Холдинг“. Компанията подписа договора за строеж на 6-километровия участък с пътната агенция в края 
на юни. Близо 24 млн. на км се получава при разбивката на сумата по поръчката, което прави отсечката една от най-скъпите 
за обхода на столицата.  
Трябва да се вземе предвид, че обектът ще е голям - с две локални и три активни ленти в посока, както и две зелени ивици. 
В проекта влиза и изграждането на три пешеходни надлеза и мостове над река Искър и река Кална. 
Проектът се забави заради жалба на един от участниците в тръжната процедура „Трейс“ до Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) и до Върховния административен съд, която бе отхвърлена. От договора, подписан на 20 юни, става 
ясно, че първата стъпка от строителството – проектирането, ще започне когато бъде осигурено финансирането. 
 
√ ЕК вижда все по-голяма вероятност за „твърд Brexit” 
Институцията призова гражданите и компаниите в ЕС да направят последни приготовления преди 31 октомври  
Европейската комисия разпрати последен призив към всички граждани и компании в ЕС да се подготвят за оттеглянето на 
Великобритания на 31 октомври и конкретно за все по-възможния Brexit без споразумение. Това е шестият подобен призив 
на Комисията, който идва 8 седмици преди датата, която Лондон определи за своето напускане. 
„С оглед на продължаващата несигурност в Обединеното кралство относно ратифицирането на споразумението за 
оттегляне, договорено с правителството на Обединеното кралство през ноември 2018 г., и на цялостната политическа 
ситуация в страната, оттеглянето от ЕС без споразумение на 1 ноември 2019 г. остава реална, макар и нежелана, 
възможност”, добавя ЕК. 
Именно затова институцията е публикувала подробен контролен списък, който да помогне на предприятията, търгуващи с 
Обединеното кралство, да извършат последни приготовления за т.нар. „твърд Brexit”.  
Комисията посочва, че за да се сведат до минимум смущенията в търговията, всички участници във веригите на доставки 
с Великобритания — независимо от това къде се намират — трябва да са наясно с отговорностите си и с необходимите 
формалности в трансграничната търговия. За основа на този списък служат предишни съобщения и 100 известия до 
заинтересованите страни, които обхващат широк кръг сектори. 
Освен това ЕК е предложила на Европейския парламент и на Европейския съвет да се удължи действието на извънредните 
мерки в областта на транспорта в случай на Brexit без споразумение.  
Комисията също така е предложила да бъдат повторени и през 2020 г. съществуващите договорености при извънредни 
ситуации за 2019 г. по отношение на сектора на рибарството и на евентуалното участие на Обединеното кралство в 
бюджета на ЕС за 2020 г. Тези мерки са били необходими с оглед на решението за удължаване на датата за Brexit до 31 
октомври тази година. 
И накрая, Комисията е предложила фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Европейският фонд за приспособяване 
към глобализацията да бъдат подготвени да подкрепят предприятията, работниците и държавите членки, които са най-
силно засегнати от оттегляне без споразумение.  
Европейският парламент и Съветът трябва да постигнат съгласие по тези предложения. 
 
√ ЕС ще подпомогне финансово засегнатите от „твърд Brexit” членки 
Блокът ще предостави пари дори на лично ощетените от Brexit без споразумение работници 
Европейската комисия планира да предложи финансова помощ на бизнеса, работниците и земеделските производители 
в страните членки на ЕС, които бъдат засегнати от евентуалния Brexit без споразумение, пише Reuters. Информационната 
агенция се позовава на видян вътрешен документ на ЕК, който предстои да бъде представен. 
За да смекчи икономическия удар от т.нар. „твърд Brexit” по страните членки, Брюксел планира да осигури финансова 
помощ от фонда „Солидарност” на ЕС. Той обикновено се използва за подпомагането на жертвите от природни бедствия 
в рамките на Блока. Парите ще бъдат предоставяни предимно на европейските държави, които са най-тясно обвързани с 
Великобритания в търговско отношение. 
ЕК също така иска да включи в употреба и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, създаден за 
подпомагане на работещите в ЕС, които губят работни места поради глобализацията. В случая този фонд може да бъде 
използван за подкрепа на уволнените вследствие на Brexit без сделка.  
Комисията, която отговаря за управлението на вече два пъти отложеното досега излизане на Великобритания от ЕС, също 
така ще предложи да се използват всички съществуващи инструменти за пазарна подкрепа и директна финансова 
подкрепа за земеделските производители от ЕС, за да смекчи най-лошите въздействия върху пазарите на храни при 
сценарий без сделка. 
Правилата на Евросъюза за държавна помощ, регламентиращи как правителствата могат да помогнат компаниите, 
„предлагат гъвкави решения за национални мерки за подпомагане” за по-малки компании от съюза с големи експозиция 
към Великобритания, в случай че няма сделка, се казва в документа. 
Очаква се също така ЕК да обяви, че продължава да работи с Република Ирландия за намирането на начин да се избегне 
въвеждането на „твърда граница” със Северна Ирландия след Brexit, като в същото време единният пазар на ЕС бъде 
защитен в случай на липса на споразумение между Лондон и Брюксел за бъдещите им политически и икономически 
отношения. 
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„Сега“ 
 
√ Спорове бавят законопроекта за изплащане на втората пенсия 
Новият срок за яснота по въпроса е 15 октомври 
Възражения на финансовото министерство и спорове бавят над година законопроекта, който трябва да регламентира 
фазата на изплащане на пенсии от втория стълб на пенсионната система. Въпреки че имаше очакване промените да са 
готови преди два месеца, срокът е отложен за 15 октомври. Това се разбра от участие на председателя на социалната 
комисия в Народното събрание д-р Хасан Адемов в сутрешния блок на БНР. 
"Представеният в края на миналия август консенсусен продукт се оказа недостатъчно добре балансиран. От 
Министерството на финансите имаха възражения и така и не се стигна до окончателен вариант. Това накара социалния 
министър да създаде нова работна група, която трябваше да приключи работата си по законопроекта до края на юли. Сега 
срокът е 15 октомври", обясни Адемов.  
Той уточни, че има няколко проблема с фазата на изплащане, които "според участници не са сериозни". Същото се 
подразбра и от интервюта на представители на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване в 
последните дни, които уверяват, че има разбирателство по законопроекта. 
От думите на Адемов става ясно, че един от поставените въпроси е свързан с предоставянето на пожизнена пенсия и като 
цяло с ниските размери на първите пенсии, които ще се плащат от универсалните фондове. "Тези, които им предстои да 
се пенсионират сега, през 2021 г. трябва да имат възможността да избират пенсионен продукт. Но ако той е разписан като 
задължителен, това означава, че размерът на средствата, които ще получават, ще бъде минимален и няма да удовлетвори 
на практика осигурените лица. Точно тук е т.нар. гордиев възел", коментира депутатът. 
В първоначалната концепция се предлагаха три начина на изплащане от втория стълб - пожизнена пенсия, разсрочено 
плащане или еднократно теглене. Изборът обаче бе ограничен според размера на натрупаните средства, поради което за 
първите пенсионери с две пенсии избор реално не се очакваше да има - те имат твърде малко средства в партидите си, за 
да могат да получават пожизнена пенсия. Заложеното в този вариант условие бе пожизнена пенсия да се изплаща само 
ако месечният размер би надхвърлил 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, плащана от НОИ (за тези 
изчисления се ползват таблици за смъртност и технически лихвени проценти). Предвидено бе и втората пенсия да се 
наследява, но за това трябваше да се избере гарантиран период на изплащане - напр. 5, 10 и 15 г., а не пожизнена пенсия. 
Бе включен и комбиниран вариант - разсрочено плащане за определен период, което след това да премине в пожизнена 
пенсия, стига наличното в партидата да позволява това. 
Проблемът с ниския размер на средствата за първите пенсионери - за тях е най-кратък периодът на осигуряване във втория 
стълб, се коментира все по-интензивно от експертите, като има очаквания първите плащания от универсалните фондове 
да са съпроводени с вълна от разочарование и недоволство. "Разяснителната кампания е в основата на информирания 
избор, в противен случай ще има разочаровани. Но мисля, че до 15 октомври ще има окончателен вариант, който да бъде 
разяснен", коментира и Хасан Адемов вчера. 
Известно е, че според разчети на социалното министерство 55% от хората, които ще се пенсионират в периода 2021-2027 
г., ще получават по-малко от 30 лв. втора пенсия. Това са хора, които са осигурявани на доходи между минималната заплата 
и средния осигурителен доход в периода 2002-2017 г. Според последната статистика на Комисията за финансов надзор 
към 30 юни хората във възрастовата група 55-59 г. имат средно 4075.11 лв. в индивидуалните си партиди. При жените 
натрупаните средства са 4021.95 лв., а при мъжете - 4128.92 лв. Според пенсионните дружества обаче първите пенсионери 
с две пенсии са събрали суми от порядъка на 8-12 хил. лв., тъй като официалната статистика се изкривява заради 1.1 млн. 
кухи партиди - сметки с нередовни постъпления, на хора, които отдавна не работят в България и пр. 
ГАРАНЦИЯ 
Сред безспорните договорки по фазата на изплащане на втората пенсия е задължението на пенсионните дружества да 
гарантират, че към момента на пенсионирането всеки ще има в индивидуалната партида най-малко толкова, колкото е 
сумата на получените брутни вноски през годините. 
 
√ Следващото увеличение на учителските заплати ще е под 20% 
МОН ще предложи 50% от парите за квалификация на педагозите да отиват за обмен на практики между школата  
Следващото, трето поред, увеличение на учителските заплати, планирано за догодина, ще бъде под 20%. За обезпечението 
му в бюджета за 2020 г. са планирани 30 млн. лв. повече от т.г., т.е. общо 360 млн. лв. Това съобщи просветният министър 
Красимир Вълчев на национална работна среща на директорите, организирана от Съюза на работодателите в системата 
на народната просвета. 
По думите на Вълчев 360-те млн. лв. са заложени в средносрочната бюджетна прогноза и са налични. Въпреки че като 
обща сума те са повече от миналата година, процентът на увеличение ще е по-нисък от тазгодишните 20 на сто, тъй като 
ще се изчислява върху по-висока база. По думите на министъра то ще е над 10% (колкото ще получат останалите сфери на 
бюджетна издръжка) и ще се доближава до 20%. С колко точно обаче ще се повишат възнагражденията на учителите, ще 
стане ясно на по-късен етап. С увеличените средства ще се коригират леко нагоре и единните разходни стандарти в 
системата, от които зависят бюджетите на школата. 
От 1 януари 2019 г. най-ниското възнаграждение на преподавателите е 920 лв., а на директорите - поне 1140 лв. 
Обещанието на ГЕРБ е за двойно увеличение на заплатите на учителите в рамките на този мандат. Плановете са през 2021 
г. минималната учителска заплата да стане 1200 лв., средната - 1700 лв., а директорската - около 2000 лв. 
"Стягайте се! Предайте това и на останалите! Следващите 1-2 г. ще има криза на доверие в системата, защото минахме 
много промени, а за резултатите трябва повече време", обърна се Вълчев към директорите. По думите му пред 
oбразованието вече няма много неизвестни, системата се нуждае от предвидимост и промяна само на модела на 
промяната - т.е. тя да започне да се случва от долу нагоре и учителите да сменят философията си на преподаване. Той 
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призова школските началници да работят повече и да мотивират учителите, за да накарат учениците да останат в клас. 
"Ако сте уморени и отегчени, няма да можем да посрещнем предизвикателствата. Трябва да се почувства промяна от 
родителите, ако искаме този процес да е траен", коментира той. 
Радичков по преразказ 
"Възможно е при следващо писане на учебни програми да се изчистят въпросите с произведения с проблемни авторски 
права", коментира министър Вълчев по повод проблема с творбата "Нежната спирала" на Йордан Радичков. Тя е заложена 
в учебната програма за 10-и клас, но тъй като наследниците на Радичков не са дали разрешение тази творба да се 
публикува в учебници, тя не присъства в книгите за този клас.  
За сметка на това обаче се "появява" преразказана в "Христоматия" за 10-и клас - помагало на издателство "БГ учебник", 
което не се одобрява от МОН. Мнозина изразиха позиция, че е недопустимо големият Радичков да се учи с преразкази. 
"Ако имаме проблеми с авторските права, както в случая, трябва да преосмислим оставането на тези произведения в 
учебната програма, защото създава ограничения", коментира на прима виста министър Вълчев.  
Според заместничката му Таня Михайлова обаче въпросът е и морален. "Редно ли е да лишим учениците от възможността 
да се докоснат до творчеството на Радичков?", попита тя. Според нея това, че творбата липсва от учебниците, не е пречка 
учениците да я прочетат в книгите му, каквато е позицията и на наследниците.  
Текстове на Радичков са предоставени безвъзмездно за по-малките ученици до 4-ти клас, но христоматии като тази с 
преразказа синът на писателя Димитър Радичков сравнява пред "24 часа" с "хранителни добавки".  
"По-големите ученици могат да намерят книгите му в библиотеки и книжарници и да прочетат оригиналите", коментира 
той. 
 
√ Експерт обяви, че е-скутерите са извън закона  
Инж. Богдан Милчев алармира, че липсват правила за движение на тротинетките 
Въпреки че електрическите скутери бързо се превръщат в масово средство за придвижване по централните улици на 
София, Столичната община все още не е въвела правила за движението им. Регламент за тях няма и на национално ниво в 
законодателството. Така на практика е-тротинетките към момента са извън закона, коментира инж. Богдан Милчев от 
Института за пътна безопасност пред "Фокус". 
На фона на няколко години неуспешни опити да пусне велосипеди под наем Столичната община с учудваща бързина 
осигури условия за електрическите тротинетки под наем на частна фирма, като интерес са заявили още поне три компании. 
Въпреки че разчерта и освободи места за стоянки за целта, общината не направи нищо за регламентиране на движението 
на скутерите и в момента много от тях ползват тротоари и пешеходни зони. "Това е съвременен начин за придвижване, но 
мобилността изисква правила. Тротинетките не трябва да бъдат забранявани, а да бъдат регулирани", категоричен е 
Милчев. По думите му обаче в момента няма институция, която да бъде отговорна за използването на новите превозни 
средства у нас. 
Експертът по пътна безопасност и бивш шеф на столичния КАТ е на мнение, че трябва задължително да бъде въведено 
възрастово ограничение за използването на електрическите превозни средства. Според него също така трябва да има 
ограничение на скоростта, когато е-тротинетките се карат в паркове, градинки и пешеходни зони. Подобна мярка вече бе 
предприета в София за скутерите под наем, като те вече се движат с до 7.5 км/ч в райони с много пешеходци като паркове 
и градини. Такова ограничение обаче няма за тротоарите. 
"Би следвало да има и знак за такова превозно средство – къде е забранено или разрешено да се движи", изтъкна Богдан 
Милчев. По негови думи най-често в ЕС електрическите тротинетки се движат по правилата на велосипедистите. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ МВР влезе на нощни проверки на ТЕЦ-ове след сигнал на ДАНС за замърсяване на въздуха 
Полиция и екоинспектори влязоха в няколко ТЕЦ-а в страната на проверки по разпореждане на главния прокурор Сотир 
Цацаров. Поводът за внезапните инспекциии е постъпил сигнал от ДАНС за застрашаване на екологичната сигурност на 
страната при изгаряне на отпадъци от топлофикационни дружества. 
Проверките са в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „ Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД. 
Премиерът Борисов пък нареди на министъра на околната среда и водите Нено Димов лично да отиде на място в Перник 
и да се запознае със ситуацията след поредица от протести на граждани, които се оплакват от остра задушлива миризма, 
появяваща се вечер. Според тях причината е изгаряне на отпадъци в местия ТЕЦ. От ръководството на топлоцентралата в 
Перник заявиха, че принципно имат нужното разрешение за горене на отпадъци, но до момента такава дейност не е 
извършвана. 
Главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил на Министерството на околната среда да установи първо дали ТЕЦ-овете, 
обект на проверката имат издадени нужните разрешителни за съхранение и горене и всички други необходими документи 
за осъществяване на производствената дейност на топлофикационните дружества, както и на вида и количеството 
съхранявани и използване за горене отпадъци от всякакъв вид и съответствието им с документацията на дружествата. 
Разпоредена е проверка и за установяване на евентуално замърсяване на околната среда включително и чрез измервания 
и проби на място. 
Главният прокурор е указал на министъра на вътрешните работи оказване на съдействие на органите на МОСВ при 
извършването на проверка на място и е определил срок от 1 месец за изпълнение на възложената проверка. 
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√ Намаляват продажбите на нови дизелови автомобили в ЕС и в България  
Продажбите на нови дизелови автомобили в ЕС е намалял с 16,4 процента до 1,3 милиона автомобила през периода април-
юни тази година. Това сочат публикуваните днес данни на Европейската асоциация на автомобилните производители 
(ACEA), цитирани от ДПА и БТА. 
Пазарният дял на дизеловите коли също е спаднал - с 5 процентни пункта спрямо същия период преди година, уточни 
асоциацията. Германия обаче отчита леко повишение на търсенето с 3,5 на сто. 
В България през разглежданото второ тримесечие има спад от 26 процента на продадените нови дизелови автомобили до 
3992 бройки, се посочва в съобщението на сайта на асоциацията. В целия ЕС понижението е 16 на сто до 1 286 404 бройки. 
Близо две трети от продадените нови коли в ЕС през тримесечието април-юни са били бензинови. 
Около 2,4 милиона нови бензинови автомобила са регистрирани в блока, което е увеличение на годишна основа с 1,7 на 
сто. Италия отчита най-голямото увеличение на годишна основа - 27,4 процента. На пет големи европейски пазара, без 
Германия, търсенето на бензинови коли е нараснало. 
В България през второто тримесечие на годината са регистрирани 6018 нови бензинови автомобила или с 8,5 процента 
повече спрямо същия период миналата година. 
Автомобилите, които се зареждат с електричество (ECV), представляват 2,4 процента от новите продажби на коли в ЕС, а 
всички автомобили с алтернативно захранване (APV) са 9,2 процента от пазара на ЕС. 
За второто тримесечие на годината новите регистрирани коли с алтернативно захранване в България са били 1378 спрямо 
396 същия период миналата година. 
В целия ЕС продадените нови автомобили от този тип са били 379 796 или с 28,5 процента повече на годишна основа. 
В България през второто тримесечие на годината са продадени 55 автомобила, които се зареждат с електричество, спрямо 
24 през второто тримесечие миналата година. 
В целия ЕС новите продадени коли от този тип са били 98 553 или с 35,6 процента повече на годишна основа. 
 
√ 61 компании от Glоbаl 500 са инвестирали в България, най-много - от ИТ бизнеса 
61 ĸoмпaнии oт тoп 500 нa нaй-гoлeмитe в cвeтa, ĸoитo ca чacт oт ĸлacaциятa Glоbаl 500 нa Fоrtunе, ca инвecтиpaли в 
Бългapия. Oт тяx, най-много са фирмите в областта на технологиите - 10. Пo равен брой - 7 - ca компании oт ceĸтopитe 
финaнcи, здpaвeoпaзвaнe и aвтoмoбилocтpoeнe. Toвa пoĸaзвa aнaлиз нa пpeĸитe чyждecтpaнни инвecтиции в Цeнтpaлнa и 
Изтoчнa Eвpoпa (ЦИE), изгoтвeн oт Соllіеrѕ Іntеrnаtіоnаl. 
Нaй-гoлям дял oт инвecтиpaлитe нa бългapcĸия пaзap имaт ĸoмпaниитe c цeнтpaлa в CAЩ - 26% oт вcичĸи 61 дpyжecтвa. 
Следват ги компаниите от Германия - 23 нa cтo и Холандия - 10 нa cтo, става ясно от данните. 
Oбщo зa peгиoнa гoлямa чacт oт ĸoмпaниитe, пpeдcтaвeни в ĸлacaциятa Glоbаl, ca oт ceĸтopитe - aвтoмoбилeн, 
пpoизвoдcтвeн, xpaнитeлнo-вĸycoв, тютюнeви издeлия, нaпитĸи, тeлeĸoмyниĸaции, мeдии и тpaнcпopт. 

 
Бpoят нa дpyжecтвaтa oт ĸлacaциятa c влoжeния в ЦИE вapиpa мeждy 61 y нac и в Cлoвaĸия, дo 140 в нaй-гoлямaтa 
иĸoнoмиĸa в peгиoнa Πoлшa. Въпреки че Полша е най-голямата икономика, съотношението между броя компании в 
класацията към числеността на населението, подрежда на по- предни позиции Словакия, Унгария и Чехия. Това е свързано 
с корелацията между износ и БВП, която е много голяма в тези три държави. България ги следва и по трите показателя, 
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отбелязват авторите на анализа. В Румъния и Полша съотношението износ към БВП е по-малко, което в известна степен 
може да се окаже позитивно за двете държави, в случай на забавяне на развитието на глобалната търговия, каквато е 
ситуацията към момента, добавят те. 
Като цяло всички държави от ЦИЕ-6 имат значително по-високо съотношение износ - БВП в сравнение със средното за света 
(29%). Притокът на преки чуждестранни инвестиции е най-значителен в Унгария – 6,5% от БВП през 2018 г. Този тренд 
продължава и през 2019 г. При останалите държави се регистрират по-ниски нива в диапазона 1.8% - 2.9% от БВП за 
миналата година. Анализът на преките чуждестранни инвестиции през последните 15 години показва силно присъствие 
във Fortune Global 500 на регионални компании от секторите автомобилен, производствен, хранително-вкусов, тютюневи 
изделия, напитки, телекомуникации, медии и транспорт. В класацията има и огромен брой технологични фирми. Това е 
окуражаващо за бъдещото позициониране на региона в световната икономика. Компаниите от финансовия сектор и 
търговията с потребителски стоки са изключително малко. Същото важи и за енергийните предприятия, вероятно поради 
структурни причини. По отношение на произхода на участниците в класацията, Китай е с най-слабо представяне в 
процентно отношение, наред с Канада, Тайван, Австралия и Индия. Най-видимо е присъствието на компании от Европа, 
САЩ и Южна Корея в повечето от държавите в региона. 
 
√ България влезе в топ 50 по военна мощ в света  
България се е изкачила до 49-то място в класацията за военна мощ на сайта Global Firepower за 2019 г. Страната ни е 
напреднала с 11 позиции в сравнение с миналата година и с цели 18 спрямо класацията от 2017 г. 
Първите места се заемат от четири от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН и Индия, като според сайта 
най-силната армия в света продължава да е тази на САЩ, следвана от Русия, Китай, Индия и Франция. Топ 10 се допълва 
от Япония, Южна Корея, Великобритания, Турция и Германия. 
Непосредствено зад нашата страна се нареждат Сирия, Дания и Азербайджан, докато пред България застават Узбекистан, 
Етиопия и Колумбия. 
Освен вече споменатата Турция, сред нашите съседки водеща е Гърция, която запазва миналогодишната си 28-а позиция 
в класацията, следвана от Румъния, която заема 40-то място. След нас са Сърбия и Северна Македония, които са съответно 
на 79-то и 121-во място. 
В класацията място намират общо 137 държави, като тяхната военна сила се оценява на базата на 55 различни фактор, 
които позволяват и на по-малките, но технологично напреднали страни, да се конкурират с по-големите армии в света. 
Пълната класация може да видите тук. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Искри в парламента или как започна политическият сезон. 
- В Бухово пожар остави семейства без покрив - как ще се възстановяват щетите? 
- Здравни казуси по света и у нас - има ли решение за проблема с донорството? 
- На живо: КАТ със специални мерки срещу задръстванията в почивните дни. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- След сензационната победа на Григор Димитров - какви са шансовете му на полуфинала на US Open? 
- Ексклузивно в студиото на „Тази сутрин": Защо Мая Манолова влиза в битката за София? 
- Ще се вслуша ли мнозинството в критиките на президента? Гост председателят на парламентарната група на ГЕРБ 

Даниела Дариткова; 
- На живо: Колко семейства останаха без дом след големия пожар в Бухово? 
- За новия политически сезон и предстоящите местни избори - коментар на Вежди Рашидов; 
- Какви ще са мерки за сигурност по пътищата пред трите почивни дни? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За сблъсъците в началото на политическия сезон, призивите на президента за промяна в стила на управление и 

битката за кметските избори - председателят на народното събрание Цвета Караянчева, зам.-председателят на 
парламентарната група на ДПС Йордан Цонев, и депутатът от БСП за България Александър Симов. 

- Жители на столичен квартал срещу собственик на питбул, убил домашно куче. Твърдят, че животното е агресивно 
и е разхождано без повод и намордник. 

- Измама с мистериозни кутии в интернет. Може ли да си купиш изненада за десетки левове, а да получиш - подарък 
за жълти стотинки? Темата в „На твоя страна". 

- На живо - горят ли се опасни отпадъци в ТЕЦ-овете у нас и опасен ли е въздухът край тях? 
- Какви интересни казуси ще гледаме в десетия сезон на предаването „Съдебен спор" по NOVA? Гостува Нана 

Гладуиш. 
- На финала - война и предизвикателства в най- мащабния сезон на уеб сериала "Следвай ме". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 5 септември 
София. 

- Между 09.00 и 09.30 часа доц. д-р Диана Ковачева ще положи клетва като омбудсман пред Народното събрание. 
- От 9.00 часа ще започне редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 ч. в концертната зала в Централния военен клуб на бул. „Цар Освободител" № 7 ще се проведе регионален 

семинар на тема: „Механизъм за свързване на Европа 2 (CEF 2): Нови цифрови възможности". 

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
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- От 7.40 часа в локалното платно пред Академията на МВР главен инспектор Илия Георгиев от Пътна полиция, ГДНП 
ще коментира набелязаните мерки и създадената организация за движение по пътищата във връзка с 
предстоящите празници. 

- В 10.00 часа в Централната избирателна комисия ще бъде регистрирана коалиция „БСП за България". 
- От 14.00 часа в Пресклуба в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I" № 1, вход откъм 

Националната художествена галерия, ще се проведе редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането 
на изборите за общински съветници и кметове. 

- От 11.00 часа на в Централното фоайе на НДК ще се състои церемония по валидиране на пощенска марка, 
специално разработена и пусната в тираж за 29-я Конгрес на Световната асоциация по гръдно и сърдечно-съдова 
хирургия. От 11.30 часа в Зала 9 на НДК ще започне пресконференция по повод 29-я конгрес на Световната 
асоциация по гръдно и сърдечно-съдова хирургия. 

- От 11.00 часа в Конферентната зала на Българската стопанка камара на ул. „Алабин", 16-20 ще се проведе 
пресконференция, по време на която ще бъдат дискутирани темите на предстоящия форум "Employee Healthcare, 
Wellness & Benefits Summit". 

*** 
Бургас 

- От 10.30 часа в кабинета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни при Община Поморие ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на 
Комисията за защита от дискриминацията 

*** 
Видин. 

- От 15.30 ч., в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе пресконференция във връзка с колоездачния преход 
"Дунав Ултра", който стартира от град Видин на 6.09. 

*** 
Враца. 

- От 14.00 часа ще се проведе редовния брифинг на ОДМВР - Враца. 
*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа пред паметната плоча на Пере Тошев в парка срещу гарата ще бъдат поднесени цветя по повод 6 
септември - Деня на независимостта. От 16.00 часа в с. Конуш ще бъдат поднесени цветя пред паметната плоча на 
Кошунската чета. От 17.30 часа в с. Новаково ще бъдат поднесени цветя пред паметника на поп Ангел Чолаков. 

*** 
Плeвен. 

- От 20.00 часа пред паметника ,,Майка България" ще се състои концерт на Плевенска филхармония, ансамбъл 
,,ГеоМарЧаЛо", общиснки хор ,,Гена Димитрова", хор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци ,,Иван 
Вълев", диригент -Георги Милтядов, водещ - Камен Воденичаров. 

*** 
Поморие. 

- От 10.30 часа на ул. „Солна", 15, ет. 1 в сградата на „Пансионата" ще се проведе открита приемна за граждани с 
регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията. 

*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа ще се проведе пресконференция на ПП АБВ-Сливен с участието на председателя на партията Румен 
Петков. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа на ъгъла между ул. „Цар Симеон Велики" и ул. „Хаджи Димитър Асенов" ВМРО-БНД Стара Загора ще 
раздаде 1000 национални знамена. 

*** 
Търговище. 

- От 19.45 часа, от I ОУ „Христо Ботев" ще тръгне шествие до Войнишкия паметник на бул. „Цар Освободител" в 
града, където в 20.00 часа ще започне тържествена проверка заря по повод Деня на Съединението. 


