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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
  
АИКБ 
 
√ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ В НОВА БИТКА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И 
НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД 
На 11.09.2019 г. бе даден официалният старт на проект BG05M9OP001-1.051-001 „Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Неговата цел е да развие и 
допълни дългогодишните усилия на АИКБ в борбата със сивия сектор, посредством разработване и пилотно прилагане на 
политики за ограничаване и превенция на недекларираната заетост и сивата икономика, както и чрез разработването на 
иновативни подходи и мерки, които да се прилагат на национално и местно равнище. 
Г-н Васил Велев подписа от името на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) договор с ръководителя на 
УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ г-жа Зорница Русинова за изпълнението на проекта по процедура чрез подбор 
на проекти BG05M9OP001-051 „Съвместни дейности на социалните партньори“, съфинансирана от Европейския социален 
фонд. Борбата с недекларирания труд и неформалната икономика са сред приоритетите на ОП РЧР, но също така са и част 
от препоръките на Европейската комисия, отправяни към България в рамките на Европейския семестър. 
С изпълнението на проекта АИКБ ще продължи своята повече от 20-годишна работа по ограничаване на сивите практики, 
за да се гарантира ефективна конкурентна среда и да се преодолеят изкривяванията на пазара на труда. Одобрените по 
програмата средства ще послужат за финансиране на специално насочени изследвания и анализи на проявленията на 
сивата икономика при новите форми на заетост. На тази основа ще се изготвят пилотни инструменти и ще се увеличи броя 
на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси 
и подобряване организацията и условията на труд. 

 
Проектът представлява съвместни действия между социалните партньори. 
Основен партньор на АИКБ ще бъде КНСБ, а асоциирани партньори – МТСП, 
ГИТ, АЗ, БСК, БТПП и КРИБ. Широкото партньорство цели да постигне по-
добра адаптация на предприятията и работещите в тях, превенция и 
смекчаване на последствията от икономическото преструктуриране, особено 
по отношение на новите форми на заетост и подобряване състоянието на 
работещите и на средата в предприятията. 
За постигането на заложените резултати АИКБ е предвидила изпълнението 
на три основни дейности: 
1. Провеждане на изследвания; разработване на методика за ограничаване 
и превенция на неформалната икономика и набор от иновативни 
инструменти и подходи за прилагане в практиката на предварително 
тествани, апробирани и прецизирани модели за борба с недекларираната 
заетост. 
2. Конструиране на електронна платформа към НЦ „Икономика на светло“ 
за масово въвеждане на разработени иновативните инструменти, модели и 
механизми за борба с недекларираната заетост и за разработване на под-
индекс за нейното измерване, който да стане част от утвърдилия се вече 
Композитен индекс, чиято стойност за светлостта на българската икономика 
се обявява ежегодно по време на наградите „Икономика на светло“. 
3. Разработване на програми за обучение, информационни материали и 
инструкции за консултиране и методически материали за борба с 
недекларираната заетост и за надграждане на дейността на НЦ „Икономика 
на светло“. 

Основните резултати, очаквани при изпълнението на проекта, включват: изготвянето на Национална карта на 
недекларираната заетост и на методика, инструменти и мерки за борба с нея и разширяване и надграждане на дейностите 
на Националния център „Икономика на светло“ – включително посредством създаване на платформа за дистанционно 
обучение. Очаква се пилотно да бъдат обучени 3 000 лица, от които 2 000 дистанционно и 1 000 присъствено, както и 
тестово да бъдат подкрепени и консултирани 300 предприятия относно подобряване на състоянието на трудовоправните 
отношения. 
Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в 
размер на 2 033 230 лева. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/09/DSC_0347c-1000.jpg


2 

 

 
В. Монитор 
 
√ Бизнесът ще се бори със сивия сектор с проект за 2 млн. лв. 
Правят национална карта на недекларираната заетост 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) даде старт на нов проект днес, с който ще се бори срещу сивия 
сектор. Средствата, с които организацията ще разполага, за да продължи усилията си в сферата, са 2 033 230 лв. 
Договорът за официален старт на проекта „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ бе подписан днес от председателя на АИКБ Васил Велев и 
ръководителя в ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) Зорница Русинова. Борбата с недекларирания труд и 
неформалната икономика са сред приоритетите на ОП РЧР, но също така са и част от препоръките на Европейската 
комисия, отправяни към България в рамките на Европейския семестър. 
Основен партньор ще бъде Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), а асоциирани партньори ще 
са Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Българска 
стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците (КРИБ) в България. “Широкото партньорство цели да постигне по-добра адаптация на предприятията и 
работещите в тях, превенция и смекчаване на последствията от икономическото преструктуриране, особено по отношение 
на новите форми на заетост и подобряване състоянието на работещите и на средата в предприятията“, поясняват от АИКБ. 
Основните дейности, с които ще се занимава АИКБ, е да провежда изследвания и да разработва програми за обучение, 
информационни материали и инструкции за консултиране и методически материали за борба с недекларираната заетост. 
Към НЦ „Икономика на светло“ пък ще бъде създадена електронна платформа за масово въвеждане на разработени 
иновативни инструменти, модели и механизми срещу сивия сектор. Очаква се в края на проекта, който ще продължи 30 
месеца, да бъде създадена Национална карта на недекларираната заетост, както и методика за борба с нея. Работата на 
НЦ „Икономика на светло“ ще бъде разширена и наградена като бъде създадена платформа за дистанционно обучение. 
Прогнозите са да бъдат обучени 3 000 лица, от които 2 000 дистанционно. Тестово ще бъдат консултирани 300 предприятия 
относно подобряване на състоянието на трудовоправните отношения. 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Кризата дойде! 
„За индустрията въпросът дали идва криза не стои – всъщност кризата дойде“, заяви пред БНР председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„За юни статистиката отчете спад на износа с 6,4%. За юни и юли отчете спад на индустриалното производство. Стопанската 
конюнктура за август е -3,1%. За пръв път от много време несигурността изпреварва проблема с човешките ресурси“, 
посочи Велев в интервю за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
Спад в продажбите от месеци 
„И в машиностроенето, и в електротехниката, и в текстил и облекло, в производството на мебели, на метали имаме спад в 
продажбите и то от месеци. Очакваме за цялото трето тримесечие спад на индустриалното производство в страната“, 
добави още Велев. 
Два начина на поведение 
Според него има два начина на поведение – да се правим, че нищо не се случва, за да не се свива допълнително 
потреблението и оттам да не се усилва допълнително кризата, другото – да се каже честно на хората да бъдат по-разумни. 
Посока - към рецесия 
Запитан дали ще се стигне до рецесия в България, Васил Велев отговори: „Когато индустрията тръгне надолу, икономиката 
е инертна, процесите се развиват бавно, но посоката е тази“. 
След големия харч за изтребители може да се окаже в един момент, че ERM II ще се отдалечи поради голям дефицит, ако 
не се вземат своевременно мерки, изказа мнение председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
От МТСП е поискана подкрепа за експортно ориентираните компании, при които има проблем 
Време е да се действа, няма какво да чакаме, категоричен е Велев. По думите му очакваната помощ от държавата е от 
порядъка на десетки хиляди: 
„Не са огромни средства и те безалтернативно трябва да се намерят. Не трябва да допускаме грешката от миналата криза, 
когато не подкрепихме предприятията. Надяваме се тази да не е нито толкова дълбока, нито толкова дълга – няма такива 
предпоставки“.   
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ Започват преговори за прекратяване на договора с ТЕЦ "Марица Изток 3" 
Кабинетът даде мандат за преговори с "Контур Глобал" за прекратяване на договора за изкупуване на електрическа 
енергия. Това е едно от решенията на днешното заседание на кабинета "Борисов-3", съобщиха от МС. 
Вицепремиер, финансовия министър Владислав Горанов и енергийния му колега Теменужка Петкова са упълномощени да 
водят преговорите с "Контур Глобал". 
Те трябва и да направляват и осъществяват комуникацията с Главна дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия във 
връзка с прекратяването на договора.  
Договорът е сключен на 13-ти юни 2001 година между "Националната електрическа компания" ЕАД и "Контур Глобал 
Марица Изток 3" АД. 
Вицепремиерът и двамата министри имат мандат за провеждане на Европейската комисия е образувала производство в 
Главна дирекция "Конкуренция" на основание на подадена жалба от Комисията за енергийно и водно регулиране, в която 
се посочва, че договорът за изкупуване на електрическа енергия представлява несъвместима държавна помощ.  
 
√ 974 лв. е средният осигурителен доход за юли 2019 г.  
Средният осигурителен доход за страната за месец юли 2019 г. е 974,05 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен 
институт. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01 август 2018 г. до 31 юли 2019 г. е 945,00 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец август 2019 г. 
  
Investor.bg 
 
√ Гърция подкрепя България по пътя към Шенген 
София и Атина искат да сключат междуправителствено споразумение в областта на енергетиката 
Гърция е готова да подкрепи България в присъединяването и към Шенген. Това заяви гръцкият външен министър Николаос 
Дендиас след срещата между него и българският външен министър и вицепремиер Екатерина Захариева, съобщава 
Агенция „Фокус“. 
„Гърция е стълб на стабилност и сътрудничество на Балканите и винаги подкрепя политиката за разширяване на 
Европейския съюз и насърчава европейската перспектива за държавите от Западните Балкани, при условие, че отговарят 
на условията и критериите. В този контекст е отделено голямо внимание на спазването на Преспанското споразумение по 
отношение на Северна Македония", обясни още Николаос Дендиас. 
Той добави още, че заедно с българския си колега са разгледали предизвикателствата пред Европейския съюз в последно 
време. „Говорихме за енергийни въпроси и двете правителства искат да сключат междуправителствено споразумение 
между България и Гърция", допълни още Николаос Дендиас. 
От своя страна Екатерина Захариева посочи, че България няма да забрави подкрепата, която Гърция ни е дала по пътя на 
нашето присъединяване към Европейския съюз. „През 2003 г., когато в Солун беше организирана първата среща от нашите 
гръцки приятели на страните от Балканите, което даде тласък и помогна на България да бъде член на Европейския съюз от 
2007 г. Сега и ние, заедно с вас, искаме да помогнем на нашите съседи и приятели на страните от Западните Балкани да 
станат членове в ЕС”, добави Захариева.  
Тя коментира, че през 2020 г. се отбелязват 140 години двустранни отношения между двете държави. „Търговията расте 
всяка година, за миналата година имаме 3,3 млрд. стокообмен евро, но разбира се, винаги може и повече. Гръцките 
туристи са на второ място по брой туристи в България. И също така, българските туристи всяка година се увеличават в 
Гърция", допълни Захариева. 
Преди срещата с нашия външен министър, Дендиас се срещна и с премиера Бойко Борисов. „С Гърция сме стратегически 
партньори. Четиристранният формат на разговори между България, Гърция, Румъния и Сърбия работи много добре, 
особено в реализирането на инфраструктурните проекти“, заяви българският министър-председател в началото на 
срещата, обявиха от правителствената информационна служба. 
По време на разговора Борисов изтъкна важността на ускоряването на реализацията на газовия интерконектор между 
България и Гърция, който е приоритетен за страната ни. „Това е важно за диверсификацията. Вече осигурихме напълно 
финансирането на интерконектора България-Гърция. Капацитетът е от 3 до 5 млрд кубически метра газ“, посочи още 
министър-председателят. В рамките на срещата беше декларирано желанието на България и Гърция да продължат 
реализирането и на други инфраструктурни и енергийни проекти, които ще бъдат в интерес и на двете държави. 
На срещата беше акцентирано и върху големия потенциал в сферата на туризма, който двете страни развиват през 
последните години, като премиерът подчерта значението на автомагистрала „Струма“ за свързаността с южната ни 
съседка. 
Бойко Борисов и Николаос Дендиас бяха единодушни, че между България и Гърция съществуват отлични двустранни 
отношения, които ще продължат да бъдат насърчавани във всички сфери от взаимен интерес. По време на срещата беше 
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посочено, че икономическото сътрудничество остава приоритет в двустранното партньорство и двете страни подкрепят 
всяка инициатива, която би допринесла за активизиране на търговско-икономическите връзки. 
 
√ Правителството ще бори мръсния въздух с Национална програма 
Основните мерки, заложени в документа, са насочени към секторите транспорт и битово отопление 
Министерският съвет прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 - 2030 г. Това съобщиха от 
пресслужбата на кабинета. 
Според документа основните мерки срещу замърсяването на въздуха са насочени към секторите транспорт и битово 
отопление. Те включват повторно свързване към газоразпределителната мрежа; повторно свързване и създаване на нови 
връзки към централно отопление; създаване на нови връзки към централно отопление; преминаване към битови 
отоплителни уреди, които са отговарят на изискванията за екопроектиране.  
Също така се предвижда прилагане на изисквания за качество на горивата; създаване на нови връзки към 
газоразпределителната мрежа; въвеждане от общините на "Зони с ниски емисии" за транспорта и модернизиране на 
автопарка чрез позволяване на внос само на автомобили с по-ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, 
което е разгледано като потенциална мярка. 
Мерките, насочени към сектор селско стопанство, засягат употребата на азотни торове чрез гарантиране спазването на 
Директивата за нитратите и прилагането на добри земеделски практики в употребата на торовете, което ще доведе до 
допълнително намаляване на емисиите на амоняк, азотни оксиди и неметанови летливи ограничени съединения. 
Припомняме, че в края на юли ЕК предяви иск срещу България и Испания пред Съда на ЕС във връзка с лошото качество на 
въздуха. Според Брюксел в България не се спазват пределно допустимите стойности на серен диоксид (SO2), a в Испания - 
на азотен диоксид (NO2). 
Според най-скорошните данни за серния диоксид (SO2), които държавата страната ни е предоставила на ЕК има трайно 
неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности на SO2 в югоизточната част на страната, където се 
намират четирите най-големи топлоелектрически централи. От 2005 г. са в сила разпоредби на ЕС за пределно 
допустимите стойности и концентрацията на SO2 в атмосферния въздух. Те започнаха да се прилагат за България от 
присъединяването й към ЕС на 1 януари 2007 година. 
Това е втори иск пред Съда на Европейския съюз за неспазване от страна на България на стандартите на ЕС за качество на 
въздуха. В решението си от 5 април 2017 година съдът потвърди, че страната ни не е спазила пределно допустимите 
стойности за прахови частици. 
 
В. Банкерь 
 
√ Фискалният резерв към 30 юни е 11,7 млрд. лева  
Размерът на фискалния резерв към 30.06.2019 г. е 11,7 млрд. лв., в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Това стана 
ясно от одобрения от правителството доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото 
полугодие на 2019 година. 
На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с 
бюджет (ПРБ) бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2019 г. е 
положително в размер на 3 223,3 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния 
бюджет в размер на 3 107,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 115,7 млн. лева. 
Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към 30.06.2019 г. са в размер на 22 285,8 млн. лв. или 50,8 % от годишните 
разчети, като отчитат ръст от 16,0 на сто спрямо същия период на предходната година. Данъчните постъпления нарастват 
в номинално изражение с 10,4 на сто спрямо полугодието на 2018 г. Неданъчните приходи имат ръст от 38,4 на сто спрямо 
отчетените за първите шест месеца на 2018 г., а приходите от помощи и дарения нарастват е 64,9 на сто спрямо отчетените 
към месец юни на предходната година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) 
към края на месец юни възлиза на 17 686,3 млн. лв., което представлява 51,2 % от годишните разчети. 
В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от осигурителни вноски и косвени данъци. 
Неданъчните приходи са в размер на 3 448,4 млн. лв., което представлява 52,0 % изпълнение на годишните разчети. Следва 
да се отбележи, че при неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд Сигурност 
на електроенергийната система", поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе 
променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда 
за първото полугодие на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г. Приходите от помощи и дарения 
са в размер на 1 151,1 млн. лева. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на 
месец юни 2019 г. възлизат на 19 062,5 млн. лв., което е 42,9 % от годишните разчети. Нелихвените разходи са в размер на 
17 931,9 млн. лв., което представлява 42,4 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2019 г. са в 
размер на 16 418,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 499,8 млн. лв., 
предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 13,8 млн. лв. Лихвените плащания са в размер 
на 413,1 млн. лв. или 61,7 % от планираните за 2019 година. 
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 717,5 млн. 
лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 
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√ Избистря се концепцията, свързана със Закона за движението по пътищата 
До няколко седмици ще бъде представена концепцията за законодателните предложения, свързани със Закона за 
движението по пътищата. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен 
Желязков по време на изслушване пред ресорната комисията в Народното събрание. 
"Правителството ясно и категорично е заявило, че движението по пътищата трябва да се подчинява на политиката за 
безопасност. Затова заедно с колегите от МВР, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавна 
агенция "Безопасност на движението по пътищата" работим по законовата уредба, уреждаща обществените отношения, 
свързани с движението по пътищата". Концепцията най-общо обхваща диапазона от подготовката на водачите и 
техническата изправност на превозните средства до контролната дейност. "Когато бъде готов финалният вариант ще бъде 
представен в транспортната комисия в Народното събрание", каза пред народните представители Росен Желязков. Той 
увери депутатите, че всички предложения, свързани с обсъжданите към момента законодателни инициативи, внимателно 
се анализират и ще бъдат изчистени възникналите въпроси и противоречия. 
Важно е да се отбележи, че в резултат на влязлата в сила промяна от 1 юли 2019 г. на корабите, които плават под българско 
знаме вече не може да бъде наложена забрана за посещение в пристанище на страна членка на Парижкия меморандум, 
което е в интерес на българските корабособственици и корабопритежатели. Това заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на изслушване пред ресорната комисията в 
Народното събрание. 
В рамките на заседанието естествено беше повдигнат и въпросът, защо България не е включена в последното издание на 
годишния доклад на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол, които класира знамето на съответната 
държава в бял, сив и черен списък в зависимост от представянето на техните кораби при проверки. Министър Росен 
Желязков разясни, че този списък се основава на общия брой проверки и задържания за тригодишен непрекъснат период 
за флагове, които имат поне 30 направени проверки. В рамките на Парижкия меморандум общо за периода 2016, 2017 и 
2018 г. са извършени 26 проверки на български кораби. По действащата в момента методика България не се включва в 
последното издание на "Бял, сив и черен" списък, който е публикуван и в сила от 1 юли 2019 г., тъй като има направени 
проверки, които са под минималния брой за последните три години. Министърът поясни, че дейността на корабите под 
български флаг се осъществява предимно в Черно море.В този район на действие освен България членове на Парижкия 
меморандум са Румъния и част от Азовския район на Русия. Поради малък брой инспекции на румънски кораби Румъния 
също не попада в този списък. 
 
√ Нов ред за обществените поръчки 
Министерството на финансите предлага промени в закона, уреждащ възлагането на обществени поръчки, става ясно от 
сайта на ведомството. Измененията в Закона за обществените поръчки са свързани с процеса на поетапно въвеждане на 
електронно възлагане на обществените поръчки, което ще започне от 1 ноември 2019 година. То ще се реализира чрез 
централизирана електронна платформа. В тази връзка в норматива са направени промени, част от които предстои да 
влязат в сила с планираното въвеждане на платформата. Други изменения са свързани с констатирана от Европейската 
комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за т. нар. "вътрешно (in-house) възлагане". Третата група 
предложения в законопроекта са свързани с изменения на действащи разпоредби, за които е установена разнородна 
практика на прилагане. 
Въвеждането на електронната платформа налага съществена промяна в съдържанието на Регистъра на обществените 
поръчки (РОП). В него, за разлика от действащия, след 1 януари 2020 г. ще се публикуват всички решения на възложителите, 
издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, независимо от вида на възложителя и на 
използваната от него процедура, съответно техника или инструмент за възлагане. Освен тях в новия РОП ще се публикуват 
и документациите, разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и на 
журито - при конкурсите за проекти, и още договорите, рамковите споразумения и анексите към тях, както и договорите 
за подизпълнение.  
Посочените документи за всяка обществена поръчка ще се обособят на платформата в отделна електронна преписка, която 
ще бъде достъпна, както чрез РОП, така и чрез профилите на купувача, които също ще са на платформата. По този начин 
цялата информация за обществената поръчка ще е събрана на едно място и за улеснение на възложителите ще се избегне 
двойната публикация.  
Промените засягат и поръчките на ниски стойности. Предлага се освен обявите за събиране на оферти в РОП да се 
публикуват и поканите до определени лица, с което се разширява публичността при този ред на възлагане.  
Във връзка с въвеждането на платформата са направени промени и за поръчки в областите отбрана и сигурност. Идеята е 
да се уреди по нов начин изпращането на информация за  
прекратяване на процедура при тези поръчки. В момента възложителите използват обявление за възложена поръчка, като 
във връзка с изисквания на Службата по публикации на ЕС Агенцията по обществени поръчки (АОП) служебно прехвърля 
тази информация в обявление за изменение или допълнителна информация и я препраща за публикуване в "Официален 
вестник" на Европейския съюз и РОП. С въвеждане на платформата процесът се опростява  и възложителите ще изпращат 
без намесата на АОП  за публикуване обявлението за изменение или допълнителна информация, с което ще се оповестява 
прекратяването на процедурата. Това налага смяна на използвания от възложителите образец.  
Със законопроекта са предложени промени и в някои действащи разпоредби. Например, съгласно действащата редакция 
на закона само първостепенните разпоредители  с бюджет могат да възлагат поръчки вместо техните разпоредители с 
бюджет от по-ниска степен. С предлаганата промяна тази възможност се предоставя и на второстепенните разпоредители.  
В законопроекта е предвидена промяна в текстовете, регламентиращи пазарните проучвания. Тя е продиктувана от 
затрудненията на възложителите при прилагане на разпоредбата. Действащата редакция поражда, например 
противоречиви тълкувания на различните режими на възлагане, както и по отношение на момента на определяне на 
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прогнозната стойност. Съгласно новата редакция разпоредбата ще се прилага за всички обществени поръчки, независимо 
от реда и начина, по който се възлагат. Както и досега изчислената прогнозна стойност  
следва да бъде актуална, но без да се свързва с конкретната дата на откриване.  
Предвидено е и изключение от задължението за провеждане на пазарно проучване или консултация, когато това е 
обективно невъзможно поради специфичния предмет на поръчката, например когато производителят или доставчикът е 
само един. 
Съществени допълнения са предложени в нормативната уредба на квалификационните системи. С редакцията се 
регламентира изрично задължението на възложителите да публикуват обявлението за създаване на квалификационна 
система, както в РОП, така и в "Официален вестник" на Европейския съюз. Промяната се налага, тъй като при досегашната 
редакция публикацията е свързана с прогнозната стойност, а при квалификационната система такава липсва.  
Нов момент е и регламентирането на начина за възлагане на конкретните поръчки чрез квалификационната система. 
Предвидено е това да става чрез решение, с което се одобрява документацията и поканата.   
С промените се разширява и забраната, съгласно която се отстранява от поръчка лице, което е подало самостоятелна 
оферта и едновременно с това е дало съгласие да бъде подизпълнител или да участва в обединение.   
Важна промяна при провеждането на поръчките на ниска стойност ще бъде подаването на Единен европейски документ 
за обществени поръчки вместо декларации, изготвени от възложителя. Идеята е така да се уеднаквяват правилата за 
деклариране на обстоятелствата относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор при възлагане на 
поръчки. "Използването на единен подход ще спомогне значително за намаляване на административната тежест както 
при възложителите, така и при стопанските субекти", става ясно от мотивите към законопроекта. 
Друга важна промяна е свързана с прецизиране на разпоредбите относно вътрешното (in-house) възлагане. Според 
директивите прилагането на това изключение е допустимо при наличието на изрично посочени условия. Едно от тях 
изисква в контролираното юридическо лице да няма пряко частно капиталово участие. В досегашната уредба е допълнено 
условието частният капитал в юридическото лице-изпълнител да произтича от национални разпоредби, които са в 
съответствие с Договора за Европейския съюз и с Договора за функционирането на Европейския съюз. 
В случай, че се приеме законопроектът ще се осигури пълно хармонизиране на закона с изискванията на Директива 
2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС. Ще отпадне риска ЕК да заведе съдебно производство срещу страната, става ясно от 
оценката на въздействие на законопроекта. 
 
БНР 
 
√ КЕВР: Няма да има повишаване на цената на парното до края на годината  
Поне до края на годината цената на парното и топлата вода няма да се повишава. Това стана ясно от думите на 
председателя на енергийния регулатор Иван Иванов: 
„Съгласно заявлението, което постъпи в „Булгаргаз“, се предвижда едно незначително намаление с 0,1 процент на цената 
на природния газ, което значи, че, и това го казвам съвсем отговорно, няма да има никакво повишение на цената на 
топлинната енергия до края на тази година“. 
Иванов посочи още, че затварянето на мощности от Топлофикация-Перник и ТЕЦ „Брикел“, свързвани с бизнесмена Христо 
Ковачки, няма да окаже влияние на цените на тока на борсата. 
 
√ България е една от 10 европейски държави, в които тече кампанията "Имаш право"  
Разговор с Богомил Николов 
Само 32% от българите са наясно, че банките трябва да представят на клиентите си детайли за своите такси, a едва 43% са 
информирани, че при смяна на банка, новата институция трябва да се погрижи за процеса по прехвърляне на всички 
сметки. Това е установило специално проучване, проведено преди началото на кампанията на Европейската 
комисия „Имаш право“. 
Кампанията е целогодишна, провежда се в 10 от страните в ЕС и цели запознаване потребителите с основни техни 
права в различни области. Темата се сменя на всеки 2-3 месеца и зависи главно от промени в съответните наредби, 
обясни в ефира на Радио София Богомил Николов – изпълнителен директор на Асоциация активни потребители. 
Все още има много пасивност у нас. Търговците невинаги предлагат това, което е в полза за потребителя. Затова 
самите ние трябва да си знаем правата и да се научим да изискваме. И да сигнализираме, когато забележим 
нередност. 
По думите на Богомил Николов, за разлика от много европейски граждани, българите още нямат навик да отидат в съда, 
когато им погазват правата. Асоциация активни потребители дава безплатни съвети по всеки въпрос, но всеки трябва да 
води борбата си сам и до победа… Най-силният коз на Асоциацията са колективните искове, но у нас те още не са 
достатъчно популярни. 
Трябва да знаем какво искаме. Да питаме. Не всички служители са съвестни и старателни. 
Един от акцентите в кампанията е възможността всеки гражданин в ЕС да се възползва от правото да прехвърли банковата 
си сметка в друга банка в същата страна, като новата институция трябва да поеме процеса по прехвърляне. 
Хората си мислят, че е много сложно и не им се занимава, дори и да знаят, че условията в тяхната банка са по -
неизгодни. Не е сложно – увери Николов. 
Не всеки знае и изискването в ЕС всяка страна да има сайт за сравняване на условията на банките. В България тази 
информация е предоставена от БНБ, но сайтът не е удобен за ползване, според Николов. 
Той поясни, че жалбите от финансовите институции са сравнително малко. „Шампиони“ по жалби от години са 
комуналните услуги – парно, ток, вода. Увеличават се и в областта на туризма и пътуванията. 
 

https://europa.eu/youreuright/home
https://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSComparisonOfPSProvidersFees/PSCOfPSPFPaymentServiceProvidersFees/index.htm
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√ Карина Ангелиева: Често първо науката влиза там, където политиката и икономиката не могат  
Интервю на Лъчезар Цветков с Карина Ангелиева в ''Нещо повече'' 
31-вият Европейски конкурс за млади учени ще се проведе в България на 13-и септември. Форумът, в който ще участват 39 
държави, е финансиран от Европейската комисия. Пред БНР Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието, заяви, 
че поверяването на домакинството на това световно събитие на България е признание за страната ни. Тя уточни, че въпреки 
световното участие конкурсът е европейски, защото следва ценностите и принципите, заложени в Договора за 
функциониране на Европейския съюз и в рамковата програма на ЕС за наука и иновации "Хоризонт". 
"Форматът на конкурса много се разшири, тъй като една от политиките на ЕС в областта на науката и иновациите е именно 
отварянето към света. Един от най-добрите формати за такова международно сътрудничество и разчупване на леда с други 
държави и региони в света са подобен тип научни форуми. Говорим за научна дипломация", обясни зам.-министър 
Ангелиева и добави, че много пъти първо науката влиза някъде, "където не може икономиката или политиката да влезе".  
Участници в конкурса са деца, които най-вероятно ще поемат по пътя на професията учен, каза още тя в предаването "Нещо 
повече" по програма "Хоризонт" и коментира, че в последните години това е бутикова професия в цял свят: "Има огромен 
недостиг на изследователи, защото през последните 20-30 години никой не инвестираше в тази професия. Дигиталната 
трансформация, пред която сме изправени сега, поставя едно ново условие и един нов натиск върху обществото - това е 
необходимостта от много високотехнологични кадри, във всякакви аспекти на икономиката и обществото". 
Повече от 100 хиляди места за учени стоят свободни в ЕС, посочи Ангелиева.  
Зам.-министърката на образованието коментира и усилията на държавата за създаване на връзка между образованието и 
бизнеса. Според нея този диалог е можело да започне по-рано, но след 89-а година обществото е имало други по-
належащи обстоятелства, с които е трябвало да се справя спешно. 
По думите ѝ и държавата, и бизнесът, и образователните институции, и родителите виждат, че трябва да се работи заедно 
и да се вкарват нови елементи в образованието. Това, което липсва в този диалог, според нея, е, че партньорите в този 
кръг трябва да разберат, че трябва заедно да вършат общата си работа. Тя изрази очакване бизнесът да бъде по-динамичен 
и да помага на образованието, защото в бъдеще ще има много нови професии. 
 
√ Канадска компания превръща въглеродни емисии в сапун 
Проблемът с климатичните промени изисква незабавни действия, за да се намали количеството на въглерода, отделян в 
атмосферата в резултат на човешката дейност. Предизвикателството е сериозно, поради което стратегиите за 
разрешаването му набират популярност. Какво би станало, ако успеем да уловим въглерода и дори да реализираме 
печалба от него? Например да го превърнем в полезен продукт, който хората ценят и са готови да закупят. Именно с такава 
цел е създадена канадската стартъп компания CleanO2, пише сайтът ZME Science, цитиран от БТА. 
Компанията е разработила и продава устройство, наречено CARBiNX, което улавя емисии на въглероден диоксид от 
индустриални пещи и бойлери, и ги превръща в поташ - богата на калий сол. Така полученият поташ се използва за 
направата на сапун, перилни препарати и други продукти за фармацевтичната индустрия и земеделския сектор. Сред 
клиентите на канадската фирма е козметичната компания „Lush Cosmetics“, която използва калиевия карбонат в част от 
продуктите си. 
Устройството CARBiNX с размерите на два хладилника улавя въглеродните емисии, използвайки хидроксид за 
абсорбирането им. В резултат на химическата реакция се получава поташ, който може да се продава. 
Към момента в канадските провинции Алберта и Британска Колумбия са инсталирани 14 подобни устройства, като планът 
е до края на годината броят им да се увеличи до 40. 
                                               
√ Съдът на ЕС ограничи достъпа на Русия до газопровода „Опал“  
Европейският съд уважи иска на Полша за ограничаване на руския достъп до газопровода „Опал“, доставящ природен газ 
за Германия. Европейската комисия обяви, че ще се съобрази с решението. 
„Решението фундаментално променя предимството при преговорите в полза на Украйна и усложнява нещата за Русия“, 
заяви във Варшава Пьотр Возняк, ръководител на полската държавна газова компания. 
„Опал“ е газопровод, по който руски природен газ се транспортира до Германия. Той е свързан с преминаващия под 
Балтийско море „Северен поток“.  „Опал“ е притежание на „Вингаз“ - германското подразделение на руската държавна 
компания „Газпром“ - и преминава по протежението на полско-германската граница, достигайки до Чехия. 
Съдът в Люксембург днес на практика отмени решение на Европейската комисия от 2016, което позволява на „Газпром“ 
да ползва „Опал“. Варшава заведе иск срещу комисията с аргумента, че чрез газопровода Русия заобикаля Полша и 
Украйна като транзитни дестинации и това застрашава енергийната сигурност на ЕС. 
От Европейската комисия обявиха, че след анулирането на решението от 2016, в сила остава ограничение, наложено от 
германския енергиен регулатор от 2009, което изключва „Опал“ от газопреносната мрежа на страната. 
 
√ Полският парламент беше разпуснат до изборите на 13 октомври  
Управляващите в Полша наложиха безпрецедентна ваканция на парламента до след изборите през октомври, с което 
предизвикаха съмнения у опозицията за намеренията им, предадоха "Асошиейтед прес" и ДПА. 
Последното заседание на Сейма започна днес и ще включва вот гласуване вечерта по вот на недоверие за министъра на 
правосъдието. Той е поискан заради клеветническа кампания срещу съдии, организирана от служители на министерството. 
От утре долната камара на парламента излиза във ваканция и ще се събере отново за заседания на 15 и 16 октомври, тоест 
два дни след парламентарните избори на 13 октомври. Подновените заседания обаче ще бъдат в настоящия състав на 
Сейма, а не с новоизбраните депутати. 
Управляващата партия "Право и справедливост" (ПиС) обяснява, че така депутатите ще имат повече време за 
предизборната кампания. Очакваше се последното заседание на Сейма преди изборите да бъде в петък. 
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От опозицията се съмняват, че ПиС ще предприеме неочаквани ходове след изборите. "Не вярвам в чистите намерения на 
управляващите", каза заместник-председателят на Сейма Малгожата Кидава-Блонска. По думите й "ПиС имат някакъв таен 
план". 
"Те или не вярват в положителния изход от изборите, или подготвят закон, който при нормални условия няма да бъде 
одобрен с гласуване", заяви Кидава-Блонска, която миналата седмица бе обявена за кандидат за премиер на 
проевропейската "Гражданска коалиция". 
Това е първият случай в историята на демократична Полша, когато старият парламент ще заседава след избори. 
 
√ Фондовата борса в Хонконг иска да закупи Лондонската борса  
Фондовата борса в Хонконг предложи да закупи Лондонската борса за 32 милиарда паунда. Това се казва в съобщение на 
азиатския оператор, цитирано от световните агенции. 
Предложението за самото плащане е смесено - в брой и чрез акции, допълва агенция Франс прес. Още преди месеци 
борсата в Хонконг (Hong Kong Stock Exchange) обяви, че планира мащабна сделка. Предложението идва няколко седмици, 
след като Лондонската фондова борса (London Stock Exchange Group Plc.) обяви сделка за придобиване на фирмата за 
финансови данни Refinitiv за 27 млрд. долара. 
Засега и от двете места няма коментар на предложението на азиатската борса. "Обединението на двете борси ще 
предефинира световните капиталови пазари през следващото десетилетие", заяви изпълнителният директор на 
хонконгската борса Чарлс Ли, цитиран от "Файненшъл Таймс". Той добави, че офертата е за 31,6 млрд. паунда, включително 
задължения за 2 млрд. британски лири. 
Хонконгската борса вече има присъствие в Лондон, тъй като е собственик на борсата за метали. В същото време 
Лондонската фондова борса отдавна търси път към стъпване на азиатския пазар, но засега усилията й са насочени повече 
към Шанхай, припомня агенция Ройтерс. 
Световните агенции коментират, че предложението идва на фона на търговското напрежение между Пекин и Вашингтон, 
несигурността около Брекзит и протестите в Хонконг. 
 
БНТ 
 
√ Вътрешният министър и шефът на ДАНС бяха изслушани в НС за шпионския скандал 
Във връзка с шпионския скандал, в Народното събрание бяха изслушани вътрешният министър Младен Маринов и шефът 
на ДАНС Димитър Георгиев. 
Младен Маринов - министър на вътрешните работи: До 24 ч. са задържани 8 лица, които са предадени на следствените 
органи, в рамките на изпълнение на постановлението. В срока на задържането въпросните лица са конвоирани към 
сградата на следствения отдел към Специализираната прокуратура, където са предоставени на следовател за 
продължаване на процесуалните действия с тях. По отношение на конкретика от разследването, не мога да дам повече 
информация. 
Димитър Георгиев - председател на ДАНС: Чрез изградената схема се финансират мероприятия, които пряко засягат 
националната сигурност на страната. Чуждите граждани, ръководители на двете засечени организации, публично са 
декларирали, че водят хибридна война срещу Запада. Единият от тях е включен в списъците на САЩ и ЕС по повод на 
неговите действия, насочени към териториалната цялост на Украйна, а другият е бивш кадрови служител с висок ранг на 
разузнавателна служба на чужда държава. Относно чуждите граждани е придобита информация, че развиват съвместна 
дейност и действат координирано. При работата на ДАНС по случая са събрани данни, че Малинов поддържа 
дългогодишен контакт с тези чужди граждани, многократно пътува до Руската федерация, където прави срещи с тях, 
получава задачи, в някои случаи и финансови средства. Придобити са данни, че Малинов е изготвил докладна записка на 
руски език относно необходимостта от геополитическата преориентация на България. 
Антон Кутев - БСП: Уважаема госпожо председател, посетилите ни две лица, а именно вътрешният министър и 
председателят на ДАНС, всъщност ни се подиграха. Ако това ви е харесало... Най-малкото аз имам към Вас въпрос. Единият 
каза, че са задържани 8 лица, които са конвоирани, другият каза, че са водени следствени действия срещу едно лице. Вие 
нещо разбрахте ли? А Вие сте председател на НС в парламентарна република. Т. е. Вие би трябвало да сте над всички тези 
хора и всъщност по логиката на демокрацията да сте гарантът на това, че в държавата не се случва така щото единият не 
знае, правили са заедно, единият е водил следствие срещу Николай Малинов само, а другият взел, че арестувал по някаква 
причина няколко професора, издатели и журналисти. Г-жо председател, Вие сте отговорна за това в момента, Вие сте 
единственият човек в НС и Вие като председател, който трябва да наложите елементарните правила на демокрацията, в 
противен случай губите смисъла си и трябва да смените мястото си, което е наложително. Поне се сменете, нямате право 
да останете тук. 
Цвета Караянчева - председател на НС: Г-н Кутев, няма как да накарам министъра на вътрешните работи и председателя 
на ДАНС да изнесат секретна информация. Имаше предложение за процедура за закрито заседание, тя беше отхвърлена. 
 
√ Екоинспекцията в Стара Загора издаде предписания на ТЕЦ "Брикел" 
Екоинспекцията в Стара Загора издаде две предписания на ТЕЦ "Брикел" - до 25 септември да се отстранят съхраняваните 
неразрешени горива на площадката на топлоцентралата, а до 30 октомври да бъде почистена и биомасата. Днес жители 
на Гълъбово се срещнаха с общинското ръководство и с изпълнителния директор на "Брикел", за да обсъдят проблемите, 
свързани със замърсения въздух в града. 
Хората в Гълъбово поискаха топлоцентралата да инвестира в съоръжения, които да осигурят по-чист въздух в района. 
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От ръководството на "Брикел" заявиха, че предприемат мерки за подобряване качеството на въздуха. Признаха, че са 
получили разрешение от екоинспекцията в Стара Загора за експериментално изгаряне на 500 000 тона неопасни отпадъци 
заедно с въглища за 6 месеца. 
Янилин Павлов - изп. директор на ТЕЦ "Брикел": Стартирахме на 28 юли експеримента и на 21 го спряхме по наше искане. 
При проверката от РИОСВ, която беше се установи, че "Брикел" си спазва в момента това, което е поискал и е спрял да гори 
РДФ - намери само биомаса-слама. 
Ако сроковете, предписани от екоинспекцията за отстраняване на съхраняваните горива, не бъдат спазени - социалните 
заведения в Гълъбово може да останат без парно, което е собственост на "Брикел". 
Николай Тонев - кмет на Гълъбово: До една седмица почваме основен ремонт на всички улици в центъра, спечелихме 
една от програмите. Не ми се мисли, ако трябва пак да се копае наново или пък да се изграждат нови отоплителни системи 
- в болницата, училища, детски градини. 
От "Брикел" увериха, че ще отстранят нередностите в срок и предложиха да бъде сформиран инициативен комитет, с който 
да се обсъждат мерките за подобряване качеството на въздуха. 
 
√ Започна ново предаване на БНТ за икономика и финанси 
Снощи започна новото предаване "Бизнес.БГ". Повече за него разказва неговият водещ Марио Гаврилов. 
Марио Гаврилов, журналист: Последните години в българския ефир икономическите предавания отведнъж отстъпиха 
територия. Наистина е трудно и сложно да се прави икономическа журналистика, защото едни много сложни 
кодифицирани понятия трябва да бъдат поднесени на широката публика така, че да я докоснат и да може да ги разбере, 
което не е особено лесна задача, и това е нашата амбиция - да говорим на хората позитивно, да говорим на хората така, 
че да ни разберат и ако могат да почерпят някоя идея, да видят нещо, което е смислено, защото ние ще разказваме и 
истории вътре в нашето предаване, би било чудесно. 
Гледайте "Бизнес.БГ" всяка сряда от 21:00 ч. по БНТ1. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Приходите от данъци с 10 на сто нагоре за година  
Приходите от данъци отбелязват номинален ръст от 10.4% за първото полугодие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 
г. В края на месец юни общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, е 17 686.3 
млн. лв. или 51.2% от годишните разчети. Най-значителен ръст има при постъпленията от осигурителни вноски и косвени 
данъци, стана ясно в приет от Министерски съвет доклад за изпълнение на консолидирана фискална програма за първото 
полугодие на 2019 г. 
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първите 6 месеца на 2019 г. е положително в размер 
от 3 223.3 млн. лв. Причина за това е превишението на приходите над разходите с 3 107.6 млн. лв. По европейските 
средства превишението е 115.7 млн. лв. Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към 30.06.2019 г. са в размер на 
22 285.8 млн. лв. или 50.8 % от годишните разчети, като отчитат 16 на сто ръст спрямо същия период на предходната година. 
Неданъчните приходи са в размер на 3 448.4 млн. лв., което представлява 52% от изпълнението на годишните разчети. Те 
също бележат ръст от 38.4%, а приходите от помощи и дарения нарастват е 64.9 на сто спрямо отчетените към месец юни 
на предходната година като техният размер е 1 15111 млн. лв. 
Поради промени в Закона за енергетиката, влезли в сила на 1 юли тази година, то приходите по бюджета на Фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“ също бележат ръст спрямо 2018 г. 
Разходите по КФП в края на шестия месец, включително вноската на страната в бюджета на Европейски съюз (ЕС), възлизат 
на 19 062.5 млн. лв. (42.9 % от годишните разчети). Втората е 717.5 млн. лв. 
Нелихвените разходи са 17 931.9 млн. лв., което представлява 42.4 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи 
към 30.06.2019 г. са 16 418.3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 499.8 
млн. лв., а предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 13.8 млн. лв. Лихвените плащания 
са в размер на 413.1 млн. лв. (61.7 % от планираните за тази година). 
Размерът на фискалния резерв към 30.06.2019 г. е 11.7 млрд. лв., в което влизат 11.3 млрд. лв. депозити на фискалния 
резерв в Българска народна банка (БНБ) и банки и още 0.4 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани 
разходи, аванси и други. 
 
√ На първо четене: НС прие общините да могат да изграждат звена за контрол 
Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене къде 
общините имат правна възможност, а не задължение да изграждат звена за контрол по изпълнението на актовете на 
общинския съвет и на кмета на общината. Измененията са внесени от съпредседателя на ПГ на ОП Искрен Веселинов и 
народния представител от ГЕРБ и зам.-председател на парламента Емил Христов. 
С предложените промени се дава възможност общините да създадат звена за контрол по изпълнението на актовете на 
общинския съвет и на кмета, които са свързани с опазването на обществения ред, на общинското имущество, 
организацията на движението в населените места и други. Служителите от тези звена ще съдействат за контролната и 
административно-наказателната дейност. Те ще могат да изискват документи за самоличност, да съставят 
предупредителни протоколи, да ограничават временно правото за свободно предвижване на лицето, докато дойдат 
полицаи, да връчват предписания за отстраняване на нарушението. Също така в срок до три месеца след назначаването 
им, служителите в звеното преминават обучение по специална програма, изготвена от Главна дирекция „Национална 
полиция“ на Министерство на вътрешните работи. 
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По думите на Емил Христов законът цели да допълни и разшири съществуващите законови възможности за контрол на 
обществения ред, спазването наредбите на общинския съвет, заповедите на кмета и опазването на общинското имущество 
на територията на общините 
„Разработването на предложените промени започна преди много време - 2011 г. след приемането на изменението на 
Закона за МВР, когато беше установено, че тези законови промени не способстват общините да се възползват от тях и да 
изпълняват ефективно задълженията си по охрана на обществения ред и опазване на общинското имущество“, заяви 
Христов. Той добави, че изготвеният законопроект е бил многократно съгласуван с Министерство на вътрешните работи. 
Също така, че през месец януари 2018 г. на свое заседание УС на НСОРБ са решили да подкрепят единодушно  
законопроекта. Според него основен проблем е липсата на адекватни правомощия на общинските служители, което ги 
принуждава да извършват съвместни проверки с органите на МВР. "Дори, когато пред очите ни се извършва посегателство 
пред общинска собственост, единственото, което общинските служители могат да направят е да сигнализират полицейски 
органи и да чакат пристигането им", уточни още Христов и отчете, че в много от случаите в малките населени места има 
недостиг на полицейски служители. 
От своя страна Маноил Манев от ГЕРБ изтъкна, че ставало въпрос за контролна дейност, а не за наказателна. По думите на 
депутата от ГЕРБ Красимир Ципов само се допълват правата на кмета. Той доваби, че с решение на общинсия съвет в 
общината, съгласно бюджета който й е предоставен, ще може да се създаде таква звено, като той изтъкне, че това не е 
ангажимент на кмета.  
От ДПС се противопоставиха на този закон. Танер Али от движението заяви, че, ако искаме да има такива звена ще трябва 
да бъдат обезщетени от държавния бюджет. Той даде пример с общинската полиция, като заяви, че от всички общини в 
страната само 9 са се възползвали от закона. „Сега създаваме нещо ново, което или да събира недоволи или да направи 
така , че ще има нови приходи към общините“, допълни той. Али разкритикува законопроекта още като каза, че не може 
да за един месец да се обучи служител и да бъде назначен и да има същите правомощия като служител на МВР, който е 
учил 5 години. По думите му движението не е против да има такъв законоопроект, но са против начниите и правата дадени 
на кметовете на общини. Съпъртиецът му Рамадан Аталай заяви, че няма да има ползва освен актове и наказания.  
Искрен Веселинов от ВМРО заяви, че всяка години с по 1000 полицай нараства личния състав. По думите му било бавен 
процес, тъй като имлали нужда от обучение. 
"Цветан Цветанов го няма, но Цветановщината още витае тук през законодателството", каза Манол Генов от БСП. Колегата 
му Иван Иванов от БСП коментира, че на дискусия през месец март 2018 г. под егидата на Цветан Цветанов е обсъден този 
законопроект. "Спомените, които се възвръщат в мен са докарването на килограм кметове на ГЕРБ, които да обясняват как 
очакват този закон и и му се радват и искат на всяка цена да стъпят в правомощията си", посочи Иванов. Той запозодря, че 
законовите промени са обвързани с местните избори и определи внасянето на такъв законопроект седмици преди 
изборите като прекалено тенденциозно. 
 
Actualno.com 
 
√ Повишение на киберпрестъпленията в България се отчита в Доклада за националната сигурност 
Депутатите ще обсъдят Доклада за националната сигурност за 2018 година. В него се отчита повишение на честотата, 
обхвата и разнообразието на киберпрестъпленията в България. Друг вид заплахи за сигурността са свързани с 
миграционния натиск към страната, като през 2018 г. тенденцията за неговото намаляване се запазва. 
Акцент е поставен върху влезлия в сила Антикорупционен закон, с който се е разширил кръгът от лицата, задължени да 
подават имуществени декларации. В борбата с тероризма се отправят препоръки за по-засилено сътрудничество на 
международно ниво. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- В началото на сезона: как ще работи Парламентът? - гост председателят Цвета Караянчева; 
- Обвинения и доказателства - и още: по следите на шпионския пъзел; 
- Кандидатът на левите в столицата - каква подкрепа ще търси? 
- Надежда за живот - повече за лечението със стволови клетки; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Продължават ли фиктивните операции? Разказ от първо лице на пациент, опериран само на документ. 
- За шпионския скандал и вътрешнополитическия рикошет. Как ще се отразят на местните избори и оста София-

Москва? 
- След инцидент с бебе, паднало поради родителска небрежност. До къде са промените за закрила на децата. 

Говори социалният министър Бисер Петков. 
- Измамени чужденци - как собственици на имоти в Несебър олекнаха с над 100 хиляди лева? 
- Зов за помощ. семейство остана без дом след пожар. 
- Социалните мрежи въвеждат нова функция за борба с разпространението на анти ваксинална информация. Ще си 

върнат ли здравните организации доверието на пациентите? 
- Стартира кампания за възстановяване на книжния фонд на читалище в Катрище. Среща с първите дарители. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 12 септември 
София. 
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- От 15.00 часа вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме 
министърпредседателя на провинция Долна Австрия Йоханна Микл-Лайтнер в МВнР. След срещата са предвидени 
изявления пред медиите. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 15.00 часа омбудсманът Диана Ковачева организира среща с експерти и граждани, на която ще се търсят 

решения на проблемите със замърсяването на въздуха. Събитието ще се проведе в институцията на омбудсмана 
на ул. „Георг Вашингтон" № 22. 

- От 11.00 часа заместник-кметът по екология на Столична община Йоана Христова ще направи проверка на новите 
контейнери за текстилни отпадъци в столицата. 

- От 11.30 часа в Клуба на народния представител Георги Марков ще представи книгата си „Феноменът Виктор 
Орбан". 

- От 14.00 часа ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и 
произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 

- От 15:00 часа в Централния военен клуб ще се състои награждаване на Община Момчилград с отличие за 
динамично развиваща се община в туризма. 

*** 
Асеновград. 

- В 11.00 часа в кабинета на кмета д-р Емил Караиванов ще се проведе пресконференция по актуални теми. 
*** 
Благоевград. 

- От 17.30 часа на площад „Георги Измирлиев" кметът д-р Атанас Камбитов и областният управител Бисер Михайлов 
ще посрещнат ръководители на дипломатически мисии и представителства на международни организации, 
акредитирани в Република България. 

*** 
Бургас 

- От 10.15 часа в клуба на втория етаж в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението" - Бургас ще се проведе церемония по награждаване на отличените в областния етап на 
международния конкурс „С очите си видях бедата". От 11.00 часа в клуба ще се проведе пресконференция относно 
отбелязването на Седмицата на пожарната безопасност и честването на Професионалния празник на служителите 
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. 

- От 18.00 часа пред Пантеона, пожарникари ще се включат с вълнуващи демонстрации в Седмицата на пожарната 
безопасност. 

*** 
Варна. 

- От 11.30 часа в Общината ще се проведе заседание на Постоянна комисия "Социални дейности и жилищна 
политика" към общинския съвет. 

*** 
Видин/село Иново. 

- От 10.00 ч. на площада в село Иново ще бъде извършено тържествено освещаване на паметника на загиналите 
във войните 1912-1918 година. На събитието ще присъства заместник-кметът на Община Видин Венци Пасков. 

*** 
Пазарджик. 

- От 10.00 ч. в сградата на РДПБЗН-Пазарджик ще се проведе брифинг, в който участие ще вземе директорът на 
пожарната комисар Ангел Дудов. 

*** 
Перник. 

- В 08.00 часа експерти на РИОСВ ще премахнат в присъствието на кмета Вяра Церовска поставените пломби към 
генераторите, за да може да бъде възстановено подаването на гориво на спрените мощности на „Топлофикация". 

- От 14.00 ч. в зала „Струма" на Областна администрация - Перник ще се проведе заседание на Областната комисия 
по безопасност на движението. 

*** 
Пловдив. 

- В 10.00ч в сградата на „Социално подпомагане" директорът д-р Надя Танева ще даде изявление във връзка с 
инцидента с пострадалото дете. 

*** 
Смолян. 

- От 10.00 часа в 101-ви Алпийски полк ще се проведе пресконференция и демонстрации във връзка с 
провеждащото се в Смолян Международно тактическото учение на Сухопътните войски „Родопи -2019 г." 

- От 10.00 часа в сградата на КНСБ-Смолян с адрес бул. „България" 58 ще се проведе пресконференцията във връзка 
с провежданата в страната кампания „Сивото убива" и мобилно приложение VOX KNSB. 

- От 10.30 часа в малката зала на ОДМВР - Смолян ще се проведе месечен брифинг за резултатите от работата на 
ОДМВР-Смолян от началото на 2019г. и отделно за м. август. Друга тема ще бъде пътно-транспортната обстановка 
на територията на област Смолян. Специално внимание ще бъде отделено на препоръки за безопасност при 
откриването и през новата учебна 2019/2020 г. година. 

*** 
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Шумен. 
- От 10.00 часа в сградата на РДПБЗН-Шумен ще се проведе брифинг с участието на комисар Иван Иванов - директор 

на РДПБЗН-Шумен и ръководни служители на дирекцията във връзка с професионалния празник на служителите 
на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - 14 септември. 

- От 10.30 часа в зала 203 в общината ще се проведе заседание на Постоянна комисия „Култура, 
културноисторическо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания". 

- От 11.30 часа в Националния пресклуб на БТА в Шумен ще се състои пресконференция на общинския съветник 
Добромир Драев относно участието му в кметската надпревара в града. 

- От 14.00 часа в зала 203 на Общината ще заседава Постоянна комисия „Просвета, образование и наука" към 
Общинския съвет. 

- От 16.00 часа в зала 203 на Общината ще се заседава Постоянна комисия „Териториално развитие и селищно 
устройство" към Общинския съвет. 

 
сп. „Мениджър“ 
 
√ Кабинетът одобри изграждането на 5G мрежа у нас, освобождават и честоти 
Освобождава се радиочестотен спектър за стартиране на изграждането на 5G мрежи. Това предвижда приетото решение 
от правителството за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. 
По този начин се създават условия за предприемане на действия от Комисията за регулиране на съобщенията за 
организиране на дейността по предоставяне на операторите радиочестотен спектър в обхват 700 MHz и радиочестотна 
лента 24.25-27.5 GHz, необходими за изграждане на 5G мрежи. Те трябва да осигурят висока скорост на обмен на данни 
при пълно покритие на страната по територия, а не само по население. 
Направените изменения са в съответствие с Националната пътна карта за изпълнение на задълженията на Република 
България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на 
радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза, се посочва в съобщението. 
 
√ Най-висшият съд в Шотландия обяви за незаконно спирането на работата на британския парламент  
Върховният граждански съд на Шотландия постанови, че решението на британския министър-председател Борис Джонсън 
за спиране на работата на парламента за пет седмици е незаконно, предадоха осведомителните агенции. 
Съдът не се съгласи с решението на съдия, който миналата седмица постанови, че съдът не е компетентен да се произнася 
за спирането на работата на парламента. Днес съдът заяви, че съветът на Джонсън към кралица Елизабет Втора за 
преустановяване на работата на парламента е "незаконен, защото е имал за цел да постави в трудно положение 
парламента". 
"Ние призоваваме парламентът незабавно да бъде свикан отново", каза депутатката от Шотландската национална партия 
Джоана Чери след днешното решение на съда, предаде БТА. 
Британското правителството заяви, че ще обжалва решението. "Разочаровани сме от днешното решение и ще обжалваме 
пред Върховния съд на Великобритания. Британското правителство трябва да представи силен вътрешен законодателен 
дневен ред. Преустановяването на работата на парламента е законният и необходим начин за постигане на това", каза 
правителствен говорител,. 
Парламентът спря работа от понеделник до 14 октомври. Според противниците на този ход целта е да бъдат осуетени 
опитите им за обстойно проучване на плановете на Джонсън за Брекзит и да му се позволи да наложи излизане на 
Великобритания от Европейския съюз без сделка. 
 
√ САЩ отлагат за 15 октомври планирано повишение на митата върху китайски стоки за 250 млрд. долара  
САЩ ще отложат планираното повишаване на митата върху внасяни от Китай стоки на стойност 250 милиарда долара за 15 
октомври, заяви в Туитър президентът на САЩ Доналд Тръмп, предадоха Франс прес и ДПА. 
Първоначално се планираше митата върху тези стоки да бъдат повишени от 25 на 30 на сто на 1 октомври. Решението беше 
взето по искане на китайския вицепремиер Лю Хъ и във връзка с факта, че на 1 октомври тази година Китайската народна 
годишнина празнува 70-ия си юбилей, обясни Тръмп, предаде БТА. 
По-рано вчера Китай обяви, че ще освободи от допълнителните мита, достигащи 25 процента, 16 вида американски стоки. 
Това съобщение изглежда умилостиви Тръмп, който го определи като "добър ход", отбелязва ДПА. 
 
Economic.bg 
 
√ Най-мрачният сценарий при Brexit без сделка – недостиг на медикаменти и храни 
Това стана ясно от плана на британското правителство за най-лошия сценарий на излизане от ЕС 
Британското правителство разпространи документите, свързани с т. нар. „Операция Йелоухамър“ за подготовката за 
Брекзит без споразумение. Кабинетът на Борис Джонсън беше задължен да оповести плановете си с решение на 
парламента в последния работен ден преди разпускането му за 5 седмици. Мрачните прогнози предвиждат дори социални 
безредици, пише БНР. 
Документът от шест страници бе качен на правителствената интернет страница. Картината, обрисувана в случай на Брекзит 
без сделка, е доста мрачна, макар и да се подчертава, че става дума за възможно най-лошия сценарий. Според документа 
при Брекзит без сделка може да има закъснение до три дни за преминаването на камиони с фериботи или през тунела под 
Ламанша и да минат около три месеца преди положението да се подобри. Възможно е значително увеличение на цените 
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на електричеството, сериозни проблеми с доставките на медикаменти и храни и покачването и на техните цени. Проблеми 
с размяната на чувствителна информация между Великобритания и ЕС и още много други. 
Съдържанието на цял параграф в документа от общо 15, е заличено. Междувременно от правителството продължават да 
отказват да публикуват кореспонденцията, свързана с разпускането на парламента, въпреки че депутатите гласуваха и за 
това. Майкъл Гоув от кабинета заяви, че искането е „безпрецедентно, неуместно и нарушава основни принципи на 
безпристрастността“. 
Публикуваното от британското правителство за евентуален Брекзит без споразумение потвърждава "тежките рискове" на 
подобен сценарий - това заяви говорителят на Лейбъристката партия по въпросите на Брекзит Киър Стармър, цитиран от 
Ройтерс. "Сега е по-важно отвсякога Парламентът да бъде свикан отново и да има възможността да прегледа тези 
документи и да предприеме всички необходими стъпки за спиране на Брекзит без споразумение", добави Стармър в 
изявление. По-рано съдът в Единбург постанови, че разпускането на парламента от премиера е незаконно. 
 


