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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ България и Норвегия с амбиция да засилят стокообмена 
България и Норвегия трябва да засилят стокообмена си и да развиват повече общи проекти. Около тази теза се обединиха 
вицепремиерът Екатерина Захариева и министърът на външните работи на Кралство Норвегия Ине Сьорайде. Това е 
първото посещение на норвежки външен министър в България от 15 години насам. 
В рамките на срещата Захариева е изтъкнала изключителния принос на Осло в различни сфери, финансирани по 
норвежката програма. Един от успешните проекти е кризисният център на Министерството на външните работи, подчерта 
Захариева. 
Тя очерта къде вижда възможност за сериозен напредък. 
„Да, стокообменът се увеличава всяка година, но все още той е на доста незадоволително ниво, според мен, в сравнение 
с възможностите, които имат нашите две държави в областта на търговията, но и в областта на общи проекти между нашият 
бизнес, свързан с високите технологии“, каза Захариева. 
От своя страна Ине Сьорайде също потвърди, че има възможност за развитие в областта на търговията и високите 
технологии. 
 
√ Агенцията по заетостта представя европейска онлайн трудова борса 
На платформата са регистрирани над 120 работодатели от 14 страни 
Европейският ден на труда ще бъде отбелязан у нас с електронна трудова борса в София, организирана от Агенцията по 
заетостта. Тя ще бъде открита от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. 
Без да е необходимо присъствието на място, онлайн трудовата борса ще даде възможност на търсещи работа и 
работодатели от цяла Европа да комуникират напълно безплатно. 
Провеждането на онлайн трудовата борса е иновативен за България подход, а целта - да се привлече интересът към 
българските работодатели както от работна сила у нас, така и от българи, живеещи и работещи зад граница, но които имат 
желание да се завърнат в България. 
Регистрация на платформата вече са направили и работодатели от 15 европейски държави, които търсят българска работна 
ръка в различни сфери. Те са заявили на платформата свободните позиции като са описали подробно и условията, и 
заплащането. 
Търсещите работа пък могат срещу регистрация също в платформата да се запознаят с предложенията, а ако бъдат 
одобрени ще получат покана за участие в онлайн интервю. Днес ще е възможна комуникацията да е аудиовизуална в 
реално време. 
„Предимствата на онлайн трудовата борса са, че всеки може да участва в нея от дома си, което спестява време и разходи. 
Над 120 работодатели са регистрирани на онлайн платформата, като над 100 са български. Обявени са над 180 работни 
места. Има интерес от страна и на големи компании, и на малки и на средни предприятия. Различни са и секторите. Търсят 
се хора и без професионален опит. Платформата има функция и за онлайн интервюта“. Това обясни в предаването „Преди 
всички“ Габриела Горанова – Димчева, национален координатор на EURES мрежа за България към Агенцията по заетостта. 
 
√ Делегация на Комисията по външна политика в парламента на Албания е на официално посещение у нас 
Делегация на комисията по външна политика в парламента на Република Албания, водена от председателя й Мими 
Кодели, ще се срещне тази сутрин със заместник-председателя на НС Кристиан Вигенин в парламента.  
По обед албанските парламентаристи ще разговарят с депутати от комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове. А по-късно те ще се срещнат с председателя на комисията по отбрана в Народното събрание 
Константин Попов и с министъра на външните работи Екатерина Захариева. 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Борисов: Свободата на словото не е накърнена 
Премиерът Бойко Борисов определи скандала с БНР като саботаж срещу правителството. Според него, свободата на 
словото в България не е накърнена, а случаят със спряната за профилактика програма на Националното радио трябва да 
бъде приключен от прокуратурата. Коментара премиерът направи в Пещера, където откри високотехнологичен завод за 
фармацевтични продукти. 
Премиерът Борисов коментира изказването на президента Румен Радев, че държавата се управлява по телефона, а не от 
институциите. 
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Бойко Борисов, премиер на България: Ако е неговият телефон, разбирам, той може би знае. То това беше саботаж на 
правителството, срещу правителството, срещу свободата на медиите в лицето на Силвия Великова, която лично защитих и 
съм сигурен, че тя знае, че не само правителството, а и ние като партия нямаме участие. 
Според Борисов твърденията, че у нас няма свобода на словото са фалшива новина. По думите му всички политици говорят 
по медиите. Дори критиките към управлението, които понякога минавали границите на приемливия тон, също получавали 
ефир. 
Бойко Борисов, премиер на България: Само това ми е смешно и забавно как от всеки телевизор, който пусна, или радио, 
се сипят - даже и обиди включително към правителството, и в същото време всеки, започващ да говори, казва: "Няма 
свобода на словото". Каквото искат това да правят. Свобода. Но да се злоупотребява с това, в смисъл, че те правят саботаж 
срещу правителството, правят саботажи срещу Агенцията за приходите, срещу Агенцията за вписвания. Саботажи - 
планирани, целенасочени за да строшат системата. Изведнъж - правителството им виновно - за кое? 
На първия учебен ден президентът Румен Радев напомни, че от качеството на образованието зависи младите хора да бъдат 
достойни граждани, които преодоля... 
Ръстът на българската икономика е над 3% и то по време на рецесия, заяви Бойко Борисов. Той отново очерта посоката, в 
която правителството насочва усилията си - инвестиции във високотехнологични производства. 
В Пещера премиерът откри нов завод за фармацевтични продукти и фуражни добавки, с осигурени 200 работни места за 
биотехнолози, инженери и химици. 2/3 от средствата за изграждане на завода са осигурени със заем по европейска 
инвестиционна инициатива. 
Бойко Борисов, премиер на България: Аз само показвам... плана Юнкер – ето, работата на правителството, могат да кажат 
- община, министри, дали някъде е имало корупция, дали някъде има проблеми...Завод след завод по време на рецесия. 
От Пещера за първия учебен ден Бойко Борисов поздрави всички ученици и преподаватели у нас. 
Бойко Борисов, премиер на България: Нямаме класна стая в България без wi fi, навсякъде има интернет и може би в това 
отношение сме на първите места в Европа. 
Премиерът подчерта още, че 1 млрд. лв са вложени в ремонти и реконструкция на училища в страната за новата учебна 
година. 
 
√ ВАС потвърди решението на КЗК за смяна на строителя на "Турски поток" у нас 
Върховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията за смяна на строителя 
на "Турски поток" у нас. Магистратите отхвърлят жалбата на отпадналия от класирането участник "Газово развитие и 
разширение в България" и потвърджават връщането на първия избран изпълнител - Консорциум Аркад. Цената на 
строителството се изчислява на над 2 млрд. лева. 
 
√ София отбелязва своя празник - 17 септември 
В празника на София се почитат великомъченица София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. 
Празничната програма започва в 11:30 часа с официална церемония по издигането на знамето на града пред храма "Света 
София" и тържествен водосвет. 
В 18.30 в Народния театър „Иван Вазов" ще бъдат връчени наградите на Столична община за ярки постижения в областта 
на културата. Краят на тържествата ще постави светлинно шоу на площад Александър Първи от 20:30 часа. 
Денят на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов е обявен за празник на града с решение на Столичния общински 
съвет от 25 март 1992 г. 
По повод празника на София днес с безплатен вход ще работят Зоологическата градина, парк-музей „Врана", Регионалният 
исторически музей и Софийската градска художествена галерия. Честването на годишнината ще бъде излъчена по БНТ1 в 
22:00 ч. 
 
√ Гласуват номинацията на Лагард за председател на Европейската централна банка 
Днес европейските депутати ще гласуват по номинацията на Кристин Лагард за председател на Европейската централна 
банка. 
Преди тайното гласуване ще се проведе дебат в пленарната зала.Европейският парламент изразява своето мнение дали 
кандидатът е подходящ за заемане на длъжността, като окончателното решение се взема от Европейския съвет. Лагард ще 
замести Марио Драги начело на Европейската централна банка. Кристин Лагард беше изпълнителен директор на 
Международния валутен фонд от 2011 година. Тя беше предложена през юли от ръководителите на страните членки. Ако 
бъде одобрена, ще бъде първата жена, заемаща поста. 
 
√ Върховният съд на Великобритания решава законно ли е разпускането на парламента 
Върховният съд на Великобритания започва изслушвания във връзка със спирането на работата на парламента на страната. 
Той беше разпуснат за пет седмици по искане на министър-председателя Борис Джонсън. Според неговите опоненти обаче 
той е действал незаконно, като по този начин иска да наложи Брекзит без сделка. 
Този сценарий остава възможен няколко седмици преди 31 октомври - датата, на която Великобритания трябва да напусне 
Европейския съюз. 
Вчера Борис Джонсън се срещна с европейски лидери в Люксембург, без да постигне напредък в преговорите. 
 
√ Путин, Ердоган и Рохани обсъдиха бъдещето на Сирия 
Президентите на Турция, Русия и Иран се събраха вчера в Анкара, за да обсъдят бъдещето на Сирия. Срещата във формат 
Ердоган-Путин-Рохани се провежда за пети път и цели да бъдат обсъдени мерки за опазване на мира в Близкия изток. По-
рано през деня лидерите проведоха и двустранни срещи, в които обсъдиха бъдещото си икономическо сътрудничество. 



3 

 

Реджеп Тайип Ердоган, Владимир Путин и Хасан Рохани се събират за пети път във формата "Астана" в търсене на решение 
за сирийската криза. Лидерите на Турция, Русия и Иран се обединиха около идеята за запазване на териториалната цялост 
на Сирия и подчертаха, че ще се търси политическо решение на ситуацията. 
Основна тема беше бъдещето на провинция Идлиб - последният бастион на бунтовниците. След 4-месечна офанзива на 
правителствените сили на Башар Асад, в провинцията влезе в сила споразумение за спиране на огъня. Въпреки това, то 
неколкократно беше нарушавано и само през изминалата седмица в Идлиб загинаха близо 10 цивилни. 
Владимир Путин, президент на Русия: Ситуацията в провинция Идлиб остава силно обезпокоителна. Разбираме колко 
важно е както за Сирия, така и за нейните съседни държави, станата да запази териториалната си цялост. Това дава право 
и на най-пряко засегнатите съседи на Сирия, да предприемат всички необходими мерки. Вярвам, че в резултат на нашите 
съвместни усилия, насилието в страната е намаляло. 
Путин, Рохани и Ердоган са категорични, че съвместните военни действия източно от река Ефрат ще продължават. 
Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция: Няма да спрем, докато не бъдат ликвидирани всички бунтовнически 
групировки. 
Тримата лидери обсъдиха и заплахата от нова мигрантска вълна. В момента в Турция вече са потърсили убежище над 3,6 
млн. бежанци. Анкара неколкократно предупреждава, че не може да поеме по-голям наплив и не изключва "да отвори 
вратите към Европа". 
Преди това тримата лидери проведоха и двустранни срещи, в които обсъдиха засилването на икономическото си 
сътрудничество. Ердоган и Путин разговаряха в продължение на час и половина, но срещата премина при закрити врата. 
 
√ Жан-Клод Юнкер и Борис Джонсън се срещнаха в Люксембург 
Първа среща между Жан-Клод Юнкер и Борис Джонсън в качеството му на премиер на Великобритания. Двамата обсъдиха 
Брекзит на работен обяд в Люксембург. След срещата стана ясно, че Европейският съюз все още очаква предложения от 
Лондон по спорните въпроси. Кореспондентът ни Десислава Апостолова с повече информация. 
Напредък по преговорите между ЕС и Великобритания няма. Жан-Клод Юнкер реши да покани Борис Джонсън в родния 
си Люксембург. Британските медии се занимаваха повече с това, какво ще обядват двамата в луксозен ресторант в центъра 
на Люксембург, може би защото не очакваха съществен пробив. Това се и случи. Брюксел продължава да очаква конкретни 
предложения от Лондон, те обаче така или иначе не идват. 
Пред журналистите в Люксембург Жан-Клод Юнкер нарече срещата си с Борис Джонсън приятелска, но в изявление 
обясни, че Брюксел все още чака конкретни предложения от за предпазния механизъм за ирландската граница. Такова все 
още няма. 
След обяда си с Юнкер Джонсън разговаря и с премиера на Люксембург Ксавие Бетел. Двамата трябваше да дадат 
съвместна пресконференция, но Джонсън бързо си тръгва заради демонстрация на противници на Брекзит, които 
скандираха срещу него "Трябва да се срамувате от себе си". Бетел също не спести критиките си. 
Ксавие Бетел - премиер на Люксембург: Не можете да държите бъдещо на страната си заложник за политически и 
партийни игри. Така че сега наред е господин Джонсън. Той държи в ръцете си бъдещето на всички граждани на 
Обединеното кралство и на всички граждани на Европейския съюз, живеещи във Великобритания. Това е негова 
отговорност. Вашите граждани, нашите граждани разчитат на вас. Но часовникът тиктака, използвайте разумно времето 
си. 
Борис Джонсън - премиер на Великобритания: Мисля че имаме достатъчно време, за да постигнем споразумение между 
сега и 17-18 октомври. Но както никога няма да се уморя да повтарям - ако не можем да направим сделка дотогава, макар 
че имаме желание да работим много усилено, за да го направим, но ако не успеем да го направим дотогава, искам да ви 
уверя, че ще напуснем Европейския съюз на 31 октомври - с или без сделка. 
Борис Джонсън обяви, че отсега нататък преговарящите екипи ще се срещат всеки ден. 
Борис Джонсън беше и обект на присмех в Люксембург заради сравнението, което направи през уикенда. Той сравни себе 
си с героя от комиксите Хълк, който успява да излезе от всякакви ситуации. 
Европейският парламент също ще приеме тази седмица резолюция за Брекзит. 
 
Investor.bg 
 
√ България и Индонезия ще разширят сътрудничеството в областта на технологиите 
За първите четири месеца на 2019 г. стокообменът между двете страни възлиза на 130,5 млн. долара 
Секторите на информационните технологии, земеделието, туризма и образованието имат голям потенциал за последващо 
задълбочаване на сътрудничеството между България и Индонезия. Това е общата позиция на президента Румен Радев и 
индонезийския министър на външните работи Рътно Марсуди, които се срещнаха днес на „Дондуков“ 2, съобщиха от 
прессекретариата на държавния глава.  
За първите четири месеца на 2019 г. стокообменът между България и Индонезия е 130,5 млн. долара, което представлява 
ръст от 322% спрямо същия период на 2018 г., става ясно още от съобщението. Радев и Марсуди са единодушни, че тази 
възходяща тенденция е добра база двете държави да разширят партньорството си в повече сектори и да фокусират 
усилията си върху увеличаване на двустранните инвестиции и съвместно излизане на трети пазари. Освен стимулиране на 
икономическите връзки е важно да се даде тласък и на културния и образователен обмен, както и на туризма, беше 
подчертано на срещата.  
Борбата с тероризма и противодействието на радикализацията на маргинализирани обществени групи и религиозната 
толерантност, също бяха във фокуса на разговора. Румен Радев отбеляза, че прилаганите мерки на европейско ниво 
очевидно са закъснели предвид слабата интеграция на второ и трето поколение имигранти, които участват в терористични 
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актове. Обсъдено беше и задълбочаването на сътрудничеството между службите за сигурност и обменът на информация 
между България и Индонезия. 
 
√ Какви са възможностите за пълно електрифициране пред обществения транспорт? 
България има много добри възможности за развитие на електромобилността, прогнозира бившият служебен 
министър на околната среда Юлиан Попов 
Възможностите на България за развитие на електромобилността са много добри. Общественият транспорт в страната 
може да се електрифицира почти напълно сравнително лесно, процесът със замяната на личните автомобили ще е малко 
по-бавен. Това прогнозира по Bloomberg TV Bulgaria Юлиан Попов, бивш служебен министър на околната среда. 
„У нас има много добри възможности и за развитие на производство в сектора на електромобилността“, убеден е Попов и 
добави, че България вече е един от играчите в сферата на електрическите велосипеди в Европа. 
Той определи като фантастични опциите на София за създаване на модерна мобилност. 
Сред предимствата на града той посочи 50-процентния дял от обществения транспорт, който вече е електрифициран. 
Юлиан Попов смята, че това е предпоставка за много реалистична стратегия за пълната му електрификация. 
„В същото време в София има много паркове и природни дадености, които да създадат една много добра зелена мобилна 
инфраструктура“, отбеляза Попов. 
По думите на експерта условията за използване на електрически тротинетки в България трябва да са динамични заради 
неясното им бъдеще. 
„Трябва да си дадем сметка, че както те (електрическите тротинетки) се появиха и заляха пазара за две години, така в 
следващите две-три или пет години в резултат на новите технологии – за електрификация, за компактност на транспорта, 
този тип транспорт може да се промени още повече“, убеден е Юлиан Попов. 
 
В. Банкерь 
 
√ ЦИК и СЕМ подписват споразумение на специализирания предизборен мониторинг 
В 12 часа в Народното събрание, площад "Княз Александър Първи" №1, ще бъде подписано споразумение между 
Централната избирателна комисия (ЦИК) и Съвета за електронни медии (СЕМ) за определяне принципите и параметрите 
на специализирания мониторинг, който СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за провеждане на 
изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври тази година. 
 
Nеws.bg 
 
√ 2.9% инфлация спрямо година назад измери НСИ през август 
Инфлацията от началото на годината (август 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.1%, а годишната инфлация за август 2019 
г. спрямо август 2018 г. е 2.9%. 
Средногодишната инфлация за периода септември 2018 - август 2019 г. спрямо периода септември 2017 - август 2018 г. е 
3.2%. 
0.1% инфлация за месец август 2019 г. спрямо юли 2019 отчитат от НСИ. Те правят този извод изчислявайки индекса на 
потребителските цени за август 2019 г. спрямо юли 2019 г.  
 

 
Източник: НСИ 
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През август 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както 
следва: 

- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.4%;  
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%; 
- облекло и обувки - намаление с 3.3%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.2%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 

0.2%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.5%; 
- транспорт - цените остават на равнището от миналия месец; 
- съобщения - цените остават на равнището от миналия месец; 
- развлечения и култура - увеличение с 0.2%; 
- образование - цените остават на равнището от миналия месец; 
- ресторанти и хотели - увеличение с 0.6%; 
- разнообразни стоки и услуги - намаление с 1.0%. 

През август 2019 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: 
ориз - с 1.2%, брашно - с 0.4%, бял хляб - с 0.6%, хляб "Добруджа" - с 0.5%, месо от едър рогат добитък - с 1.9%, свинско 
месо - с 0.8%, месо от домашни птици - с 0.2%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 0.1 и 0.5%, мляно месо (кайма) 
- с 2.1%. Поскъпнала е прясната и охладена риба - с 0.9%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 0.8 и 
1.5%, кисели млека - с 0.7%, сирене - с 0.4%, кашкавал - с 0.1%, яйца - с 1.4%, млечни масла - с 0.6%, ябълки - с 4.7%, 
цитрусови и южни плодове - с 3.0%, домати - с 1.0%, краставици - с 0.3%, зеле - с 6.6%, зрял чесън - с 2.9%, зрял боб - с 1.4%, 
леща - с 1.3%, захар - с 0.2%, сол - с 0.9%, кафе - с 1.5%, чай - с 0.6%, минерална вода - с 1.7%, газирани напитки - с 1.2%, 
плодови сокове - с 1.4%, ракии - с 0.3%, вина - с 0.4%, и други. 
През август 2019 г. от НСИ отчитат поевтиняване на: 
типов и ръжен хляб - с 0.2%, тестени закуски и пици - с 0.3%, зърнени закуски - с 0.4%, извара - с 0.6%, маргарин - с 0.4%, 
олио - с 1.0%, дини и пъпеши - с 15.3%, зрял лук - с 13.0%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 5.5%, 
други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) - с 13.3%, гъби - с 0.1%, картофи - с 6.9%, сладолед - 1.8%, 
оцет - с 0.5%, сушени зеленчукови подправки - с 0.4%, бира - с 1.5%, и други. 
През август 2019 г. има поскъпване на нехранителните стоки и услуги за: 
цигари - с 0.3%, водоснабдяване - с 0.3%, канализационни услуги - с 0.8%, услуги за пречистване на водата - с 0.2%, въглища 
- с 0.4%, дърва - с 0.9%, мебели - с 1.4%, хладилници - с 1.1%, готварски печки - с 0.4%, бойлери - с 0.6%, препарати за 
почистване на съдове - с 1.8%, метан за ЛТС - с 0.3%, моторни и смазочни масла - с 0.4%, пътнически въздушен транспорт - 
с 9.0%, персонални компютри - с 0.5%, градинарство - с 0.2%, вестници - с 0.3%, пакетни услуги за почивка и туристически 
пътувания - с 0.7%, услуги по обществено хранене - с 0.5%, услуги по краткосрочно настаняване - с 0.9%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло 
- с 2.4%, обувки - с 5.1%, газообразни и течни горива за битови нужди - съответно с 1.6 и 0.7%, климатични инсталации - с 
1.0%. 
НСИ отчита поевтиняване и на прахове за пране - с 1.1%, автомобилни гуми - с 0.9%, дизелово гориво - с 0.4%, автомобилен 
бензин А95H - с 0.4%, автомобилен бензин А100Н - с 0.6%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 2.7%, мобилни телефонни апарати - 
с 0.4%, телевизори - с 1.6%, продукти за лична хигиена - с 3.2%, козметични продукти - с 2.5%, автомобилни застраховки - с 
1.7%, и други. 
През август 2019 г. цените на лекарствените продукти са се увеличили с 0.7%, а цените на лекарските и на стоматологичните 
услуги остават на равнището от предходния месец. 
 
√ До 30 септември се подават коригиращи декларации в НАП 
Крайният срок за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица изтича на 30 септември, 
съобщиха от НАП. 
Гражданите и фирмите могат еднократно да променят данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите 
на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица.  
За целта е нужно подаване на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната 
данъчна декларация. Условието е да е преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните 
данъци от предходната година. 
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета, може да 
се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg или на телефона на НАП - 0700 18 700 (обажданията се таксуват по 
стандартната тарифа на съответния оператор). 
 
Actualno.com 
 
√ Транспортът и земеделието губят десетки милиони евросредства заради некадърни чиновници 
Важни обществени сектори ще загубят десетки милиони еврофинансиране заради лошо изпълнение на оперативните 
програми. 6 от 10 оперативни програми не са успели да постигнат заложените цели по част от приоритетите си към края 
на 2018 г. Така десетки милиони евро, заделени като резерв за добро управление по тях, ще бъдат загубени за съответните 
мерки и ще бъдат пренасочени към дейности с по-добро усвояване на средствата. Това ще оголи сфери като жп транспорта, 
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управлението на трафика, борбата със свлачищата. Ще бъде засегнато и еврофинансирането на научните изследвания, 
както и програмата за развитие на селските райони, пише в. "Сега".  
Това става ясно от предоставена от кабинета справка за изпълнението на оперативните програми към края на 2018 г. 
Всички оперативни програми това лято подлежат на задължителна оценка в ЕК за постигането на заложените междинни 
за програмния период цели, като програмите с неизпълнени показатели ще загубят 6% от финансирането на съответните 
приоритети, заложени като резерв. При особено слабо изпълнение е възможно и спиране на междинните плащания.  
Най-критично е положението в Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и програмата за развитие 
на селските райони, става ясно от предоставената от МС справка. По Оперативна програма "Транспорт" не са изпълнени 
заложените цели по 2 от общо 4 приоритетни оси. Изпълнението е лошо по приоритетна ос "Развитие на железопътната 
инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа", по която по последни данни са изплатени едва 12,9% 
от заложените средства, и по приоритетна ос "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана 
инфраструктура за управление на трафика" с 6,92% реално изплатени средства.  
По тези приоритети е заложен резерв за добро изпълнение в размер на 40,4 млн. евро при жп транспорта и 4,4 млн. евро 
за иновациите. Неизпълнението е съществено - показателите са постигнати до 65%, което може да доведе до спиране на 
междинните плащания. Парите ще бъдат пренасочени съответно към проекти от пътната инфраструктура и дейности в 
областта на интермодалността на превоза на пътници и товари.  
От стенограмите на последните комитети за наблюдение на програмата обаче става ясно, че залогът е много по-голям – 
възможност от огромна загуба на средства заради висящ проект за 1,3 млрд. лв. Става дума за модернизацията на жп 
участъка Елин Пелин - Костенец. Мегапоръчката затъна в десетина съдебни дела и отмяна на класирането на първа 
инстанция в КЗК след открити серия от закононарушения в класирането. През юли повечето решения на КЗК паднаха на 
втора инстанция във ВАС.  
По проекта обаче има натрупано огромно закъснение – 22 месеца по данни на възложителя НКЖИ. Дори и договорите да 
са факт през есента на 2019 г., в управляващия орган и в Европейската комисия се съмняват, че до 2023 г. строителството 
ще може да бъде приключено. Така България рискува сериозно неизпълнение на заложените цели и налагане на 
последваща финансова корекция. "Следва да се обмисли сериозно наддоговаряне на програмата, защото за по-голяма 
част от проектите съществува риск от значителни закъснения", е коментирал представителят на ЕК в комитета за 
наблюдение Аурелио Сесилио. Критично според Сесилио към 2023 г. – финалната дата за финансиране по стария 
програмен период, ще бъде и изпълнението на заложените цели в сектор пътна инфраструктура заради забавянето на лот 
3.2 на автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле. Преди броени дни кабинетът пое ангажимент за осигуряване 
на средства по този проект в размер на 741 млн. лв. в допълнение към еврофинансирането.  
Критична е картината и при селската програма. По ПРСР има неизпълнение при 3 от общо 5 приоритетни оси. Целите не са 
постигнати по приоритет "Насърчаване на организациите на хранителната верига", "Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и преход към нисковъглеродна икономика" и при мерките за намаляване на бедността и 
икономическото развитие на селските райони. От Държавен фонд "Земеделие" обясняват проблемите при последния 
приоритет със забавени обществени поръчки на общините. По тези приоритети заложеният резерв за добро изпълнение 
възлиза на общо 77,5 млн. евро (съответно 16.5, 18.3 и 42,7 млн. евро), които ще се прехвърлят по останалите два 
приоритета с добро изпълнение - подобряване на конкурентоспособността на стопанствата и възстановяване на 
екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.  
При Оперативна програма "Околна среда" парите ще намалеят по ключов приоритет, който с години стои в зоната на 
обещанията – превенцията и управлението на риска от наводнения и свлачища. По последни данни реално изплатените 
средства тук са едва 22,7%, много слабо е и изпълнението при проектите за "Натура 2000 и биоразнообразие" – 5,4% реално 
изплатени средства. Двата приоритета губят съответно по 4,7 и 6,8 млн. евро резерв за добро изпълнение. 14,1 млн. евро 
е резервът за добро управление, които губи приоритетна ос "Научни изследвания и технологично развитие" по Оперативна 
програма "Наука и образование за интелигентен растеж" заради непостигнати междинни цели. Парите ще бъдат 
прехвърлени към "Образование и учене през целия живот". Неизпълнение на етапните цели има и по Оперативна 
програма "Региони в растеж" в частта за интегрирано градско развитие - тук се губи резерв от 52 млн. евро.  
По рибарската програма са постигнати целите само по един от общо 6 приоритета. Програмите отличници, при които 
всички етапни цели към края на 2018 г. са постигнати, са "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и 
конкурентоспособност" и "Добро управление".  
Критика 
От стенограмата на последния комитет за наблюдение на транспортната програма става ясно, че представителят на ЕК е 
разкритикувал остро управляващия орган и за високия процент на нередности. "Силно обезпокоителна е високата честота 
на грешките. Нямам предвид единствено величината на нередностите, а високата им честота. Всички бенефициенти са над 
възприетата в одитните понятия приемлива честота на грешката. Всички! И съжалявам, но това не са новобранци в областта 
на кохезионната политика или по отношение на регламентите за ЕСИФ, или пък, впрочем, и по отношение на обществените 
поръчки, ако отидем още по-натам.  
Така че понякога можем да проявим разбиране до определена степен, когато неправителствена организация, която трябва 
да изготви проект, не е свикнала с изпълнението на договори по обществени поръчки, но съжалявам много този тип 
институции", възмутил се е Аурелио. Той е изтъкнал и липсата на особен напредък през 2019 г. въпреки тревожните 
сигнали по отделни проекти, като е предупредил и за бъдещи проблеми с ЕК при очакваното преработване на програмата. 
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Агенция „Монитор“ 
 
√ Министър Танева: Аграрният сектор в България има нужда от образовани млади хора 
Аграрният сектор в България има нужда от образовани млади хора. Това каза министърът на земеделието, храните и горите 
Десислава Танева на официалната церемония по откриване на новата академична година в Тракийския университет в 
Стара Загора. 
По думите й, успехът на държавата в политиките по здравеопазване на животните, растениевъдство, агрономия и климат, 
могат да бъдат гарантирани, само ако се провеждат от професионалисти, които Тракийският университет дава. Тя поздрави 
студентите с избора на учебно заведение и поясни, че ръководството на министерство на земеделието, храните и горите 
се старае да подобрява условията на работа, за да има интерес от образовани млади хора към аграрния сектор. Министър 
Танева изказа своята благодарност към ръководството на Университета за това, че в последните три месеца подпомагаха 
министерството в тежката ситуация в борбата с Африканската чума по свинете (АЧС). „Благодаря Ви от сърце за 
съпричастността и отговорността към държавата, която показахте“, каза още земеделският министър. Тя увери 
присъстващите, че подкрепата от страна на министерството към Университета ще продължи, защото без наука, държавата 
няма как да взема най-правилните и верни решения в политиките за здравеопазване на животните. 
Пред журналисти министър Танева коментира и обстановката в страната във връзка със заболяването АЧС. Тя заяви, че се 
наблюдава намаляване на интензитета на болестта. „От началото на месец август тази година до момента са регистрирани 
само шест огнища. Изплащанията на обезщетенията на стопаните в страната продължават по график. До момента са 
изплатени над 5 млн. лв.“, каза още земеделският министър. Изплатените средства са за подадени заявления за 
подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция на стопанствата си. 
По време на официалното откриване на академичната 2019/2020 г., министър Десислава Танева, зам.-председателят на 44 
Народно събрание Емил Христов и ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин откриха официално и Зала 
„Арена Академика“ във висшето учебно заведение. 
 
√ 100 проекта на млади учени в надпревара за 62 000 евро 
100 проекта от 39 страни ще се състезават за по четири първи, втори и трети награди с общ фонд от 62 000 евро в 
европейския конкурс за млади учени, чийто домакин е България. Победителят ще си тръгне със 7000 евро, а неговите 
подгласници съответно с по 5000 евро и 3 500 евро. 
За участниците има и специални награди, които включват престой в международни лаборатории и посещение на форуми. 
Проектите са в десет различни области, като най-много от тях са свързани с химията, медицината и биологията. Най-
добрите от тях се избират от жури след няколко сесии, в които младите учени отговарят на въпроси и представят своя труд. 
По разработването на екосистема, която да позволява на различни страни да се състезават да създават по-иновативни 
решения на проблеми, работи Звездин Бесарабов, който е един от представителите ни в конкурса. „Системата гарантира 
конкурентна среда, която може да се прилага за различни проблеми, да стимулира прогрес в автоматичното каране, 
диагностика на различни заболявания, както и решения на изкуствения интелект, които имат широки приложения”, обясни 
възпитаникът на НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, който продължава обучението си тази есен в Лондон. По думите му най-добрият 
начин човек да създава решения на проблеми е ако не той го прави, а вземе изкуствен интелект да му създаде решението. 
Благодарение на проекта има потенциал да се създаде глобална мрежа от учени, институции, компании и други страни, 
които да си сътрудничат и едновременно да се състезават за да намерят по-добро решение да даден проблем. Иновации 
на изкуствения интелект могат да бъдат във всяка една сфера - да прави по-добри прогнози на времето или стоковата 
борса, анализ на легални документи. Могат да бъдат създадени по-умни системи за управление на светофарите или такива, 
които създават тестове за учениците въз основа на техния материал и предишни грешки. Звездин и менторът му Тодор 
Колев вече са сформирали екип под името "ScyNet", който да разработи тази система. Тя трябва да бъде готова до края на 
годината. 
С изследване на два вида клетки на мозъка – микроглия, свързана с имунната система, и инхибиторен неврон, който 
отговаря за успешното предаване на данни от мозъка, е свързан пък проектът на Николай Пашов. Специален алгоритъм на 
база изкуствения интелект разпознава снимките и открива разлики в тях. Той може да се използва и от хора, които се 
занимават с изследвания на мозъка, за да проследят как се е променило положението на различни типове клетки в мозъка. 
„Ако някъде има повече клетки от един вид, те могат да изследват защо е станало, има ли заболяване”, обясни Николай. 
В момента той работи със снимки на нежива тъкан, но ако след време се използват от жива, ще могат да се правят прогнози 
за мозъка, защото ще са от различни стадии на заболяването. 
Проект за акустичната левитация е разработила Надя Вероника, която е представител на Испания. Тя използва специална 
кутия, в чието два края има малки тонколони. Когато звуковите вълни от тях се пресрещнат, Надя създава специален вид 
вълни и точки, в които няма акустично налягане. „Те са като малки капани около които има налягане, но те остават 
изолирани“, обясни младата изследователка. По този начин тя е успала да улови буболечки, които остават невредими в 
„малките капани“, от които не могат да излязат. Надя обясни, че с акустичната левитация могат да се повдигат предмети 
от всякакъв материал. Благодарение на проекта ще могат да се наблюдават и капки кръв от всеки възможен ъгъл, а не 
както досега само от една гледна точка с помощта на микроскоп. По същия начин може да се изследва и поведението на 
бактерии, които се оказва, че се държат по-агресивно в „капана“ на акустичната левитация. Малки искри също могат да 
бъдат прехвърчат при срещата на двете вълни, произлизащи от тонколоните, които са достатъчно горещи, за да запалят 
свещ. „Щом с тези малки левитатори можем да запалим свещ, то ако поставим по-големи в пожарогасителите, може да 
успеем да контролираме пожарите без да увреждаме нещо около тях“, смята Надя. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Очаква ли се скок на цените на горивата? Последни прогнози. 
- За хората и медиите. Как се пази свободата на словото? 
- ЗА и ПРОТИВ връщането на задължителната казарма: има ли шанс предложението? 
- Купуваш карта за градския транспорт - получаваш карта за библиотеката. Дава ли резултат кампанията? 
- В Деня на София: разходка край най-старата запазена сграда в столицата. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Рекорден скок в цените на петрола след ударите върху петролни кладенци в Саудитска Арабия. Ще поскъпнат ли 

горивата у нас? 
- Какъв е политическият и обществен отзвук след шпионския скандал - гост бившият вътрешен министър и 

председател на ДАНС Цветлин Йовчев. 
- Какви ще са новите правилата за електрическите тротинетки? Гост – председателят на Държавната агенция 

"Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова. 
- Сигурни ли са автобусите, които возят децата до училище? На живо от проверката на ДАИ и МВР. 
- На живо - как столицата ще отбележи своя празник в деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им София 

 
√ Предстоящи събития в страната на 17 септември 
София.  

- В 10.00 часа в зала „Запад" на Народното събрание заместник-председателят на парламента Кристиан Вигенин ще 
се срещне с делегация на Комисията по външна политика в парламента на Албания.В 10.45 часа албанските 
парламентаристи ще разговарят с народните представители от Комисията по външна политика. В 12.00 часа 
албанските народни представители ще се срещнат с депутати от Комисията по европейските въпроси и контрол 
на европейските фондове. Предвидени са срещи и с министъра на външните работи Екатерина Захариева и с 
председателя на Комисията по отбрана в Народното събрание ген. Константин Попов. 

- В 12.00 часа в пресклуба на Народното събрание, пл. „Княз Александър Първи" 1 ще бъде подписано споразумение 
между ЦИК и СЕМ за определяне принципите и параметрите на специализирания мониторинг, който СЕМ ще 
осъществява по време на предизборната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и 
кметове на 27 октомври 2019 г. 

- От 10.00 часа в Столичния общински съвет ще се проведе 81-во заседание на Столичния общински съвет. 
- От 09.00 часа в храм „Св. София" ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия при молитвеното присъствие на 

Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. 
- От 09.00 часа в София Хотел Балкан ще се проведе форум „Взаимодействие между публичната и частна сигурност 

за противодействие на киберзаплахи". 
- От 10.00 в хотел „Рамада" , зала „Диамант" заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница 

Русинова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов ще открият Международна 
трудова борса - Европейски ден на труда в София. 

- От 11.00 часа в сграда 9 в Бизнес Парк София се организира среща с работодателя DXC Technology за работата в 
бързоразвиващата се ИТ индустрия у нас. 

- От 11.30 ч. пред църквата „Света София" ще се проведе Тържествен водосвет и официална церемония по издигане 
знамето на града. 

- В 17.30 ч. пред Народния театър „Иван Вазов" започва концерт на Софийския духов оркестър. 
- От 18.30 ч. в Народен театър „Иван Вазов" ще бъдат връчени Наградите на Столичната община за ярки постижения 

в областта на културата. Носител на тазгодишната Специална награда за изключителни постижения и принос в 
националната култура е примата на българската музика Лили Иванова. БНТ1 ще излъчи церемонията по 
награждаването от 22.00 часа. 

- От 18.30 часа в Руския културно-информационен център ще се открие изложбата „Ликовете на Гогол", посветена 
на 210-та годишнина от рождението на великия руски писател. 

- От 20.30 часа на пл. „Княз Александър I" ще се състои инициативата „София градски вибрации - 140 удара в 
минута". 

*** 
Варна. 

- От 09.30 ч. в зала „Дарзалас" на Рослин Димят Хотел министърът на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Росен Желязков ще открие международната конференция „20 години Ръководство на корабния 
трафик в България", която се организира от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура". 

- В 11.30 часа в сградата на ОД на МВР - Варна, на ул. "Цар Калоян", ще се проведе брифинг във връзка със старта 
на учебната година. 

- След 17.00 часа в резиденция „Евксиноград" се очаква да бъде дадено изявление за медиите във връзка с XVII-то 
заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научнотехническо 
сътрудничество. 

*** 
Велико Търново. 
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- Oт 16.30 чaса в зала 314 на Областната администрация ще се проведе представяне на кампанията "Достъпна 
България" на Комисията за защита от дискриминация. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Общината ще се извърши отваряне на оферти в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2019 година". 

*** 
Две могили/с. Баниска. 

- От 10.30 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще открие заедно с народния 
представител Светлана Ангелова обновената сграда на детска градина „Първи юни" в село Баниска, община Две 
могили. 

*** 
Елена. 

- От 14.00 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще участва в откриването на Център за 
настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. "Иван Момчилов" № 112. 

*** 
Калояново. 

- От 10.00 часа на пл. „Възраждане" в сградата на ПК „Напредък" ще бъде открито изнесено работно място за 
експерти от Комплекса за социални услуги за деца и семейства. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в залата на Възрожденското училище ще се проведе месечно съвещание на кметовете на малките 
населени места. 

*** 
Ловеч. 

- От 11.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат консултации между кмета и политическите 
партии за сформиране съставите на СИК. 

*** 
Перник. 

- От 10.30 часа в зала „Струма" на Областната администрация ще се проведе работна среща във връзка 
организирането и провеждането на местните избори в областта. 

*** 
Петрич. 

- От 11.00 часа в Петрич АBB ще открие най-новия си завод в България. На церемонията ще присъстват премиерът 
Бойко Борисов, кметът на Петрич Димитър Бръчков, както и областният управител на Благоевград Бисер 
Михайлов. 

*** 
Разград. 

- От 11.00 часа в зала 712 в Областната администрация ще се проведе регулярното заседание на Постоянната 
областна епизоотична комисия. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в зала „Свети Георги" на Областна администрация - Русе ще се проведе заседание на Постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

*** 
Смолян. 

- От 14.00 часа в Областната администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия във 
връзка с наложените мерки срещу разпространението на африканската чума по свинете. 

*** 
Шумен. 

- От 9.00 часа в стая 317 в Общината ще се състои заседание на Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт" 
към Общинския съвет. 

- От 10.00 часа ще се състои редовен брифинг в Общината. 
- От 10.00 в зала 2 на Областната администрация ще се състои заседание на Областната епизоотична комисия. 
- От 14.00 часа в стая 203 в Общината ще се състои заседание на Постоянната комисия „Правна и опазване на 

обществения ред" към Общинския съвет. 
 
Economic.bg 
 
√ Джентолини: ЕС ще въведе „данък интернет“ и без глобално споразумение 
Еврокомисията ще се стреми към постигане на споразумение до 2020 г. 
Европейският съюз (ЕС) планира да въведе данък върху цифровите услуги дори при липса на глобално споразумение за 
така наречения „данък интернет“, заяви в понеделник новият еврокомисар с ресор икономика Паоло Джентолини, 
цитиран от Reuters.  
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„Първата ми задача ще бъде да видя дали е възможно да се въведе уеб данък на ниво ОИСР/Г-20, тоест на глобално ниво, 
защото това би било най-ефективното решение“, коментира Джентилони, който е бивш министър-председател и министър 
на външните работи на Италия.  
По думите му Еврокомисията ще се стреми към постигане на споразумение до 2020 г. „Но ако това не е възможно, мисията 
ми ще бъде да предложа европейски уеб данък... ние не сме готови да чакаме“, изтъкна още той.  
Джентолини каза, че ще следи още за усилията за хармонизиране на корпоративните данъци между държавите членки и 
ще преразгледа текущия регламент на Блока относно енергийното данъчно облагане. 
Той похвали паричната политика на Европейската централна банка, като добави, че това няма да е достатъчно за 
противодействие на забавянето на европейската икономика. „Нуждаем се също от икономически и бюджетни политики, 
които водят до растеж“, смята бъдещият еврокомисар. 
 
Дарик  
 
√ Гърция поиска да погаси предсрочно част от дълга си към МВФ 
Гръцкият дълг към МВФ възлиза на 8,8 млрд. евро 
Гърция предложи официално на Международния валутен фонд да погаси предсрочно част от своя дълг към него, предаде 
ДПА, цитирайки финансовия министър на страната Христос Стайкурас. 
"Това ще повиши доверието към нашата страна и ще й даде самоувереност", каза Стайкурас, подписвайки днес молбата 
към Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и към Еврогрупата. 
Процедурата може да отнеме няколко седмици, тъй като правителствата на някои страни от еврозоната ще трябва да 
одобрят гръцкото искане, казаха източници във финансовото министерство в Атина. 
Гръцкото предложение се отнася за кредит в размер на 2,9 млрд. евро с лихва от 4,91%. Изплащайки го предсрочно, Атина 
се надява да спести около 70 млн. евро от лихви. 
Освен искането за предсрочно изплащане, гръцкият дълг към МВФ възлиза на 8,8 млрд. евро според финансовото 
министерство. Фондът допринесе с общо 32 млрд. долара за спасителната програма, която избави Гърция от финансовата 
криза през 2010 г. Повечето от тези средства вече са изплатени. 
Гръцката програма за реформи и строги ограничителни мерки приключи в края на август 2018 г. Оттогава Атина е в 
състояние да стои на собствените си крака и отново да търгува на капиталовите пазари. 
 
Manager.bg 
 
√ Цените на петрола поеха надолу 
Kотировките на петрола поеха надолу тази сутрин. Пазарът е в напрегнато очакване след атаките над петролни съоръжения 
в Саудитска Арабия, които намалиха наполовина производството на кралството и тласнаха с близо 15 процента нагоре 
цените на черното злато, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за Европа, поевтиня със 77 цента или 1,1 на сто до 68,25 долара 
за барел днес в азиатската електронна сесия. 
Американският лек суров петрол се обезцени с 82 цента или 1,3 на сто до 62,08 долара за барел. 
Снощи при закриването в Ню Йорк бе отчетено поскъпване с цели 14,6 процента на Брента - най-силно, откакто през 1988 
година контрактът започва да се търгува официално, посочва АФП. Американският лек суров петрол прибави 14,7 на сто. 
В даден момент от вчерашните търгове скокът на петролните котировки доближи 20 на сто, което е най-много от близо 30 
години. 
Нападението в Саудитска Арабия засили несигурността на пазар, който през последните месеци е сравнително потиснат 
заради забавянето на икономическия растеж в условията на търговска война между САЩ и Китай. Сега пък е изправен пред 
загубата на суров петрол, отбелязва Ройтерс. 
 


