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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА: „ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ – ВРЕДЕН ЗА ОБЩЕСТВОТО ФЕНОМЕН“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) има удоволствието да Ви покани на кръгла маса на тема 
„Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото феномен“. На дискусията ще бъдат обсъдени измеренията 
на този тип нарушения, при който само в периода 2016-2018 г. са били установени 10 000 такива. Участниците ще 
дискутират възможностите за ограничаване и премахване на злоупотребите, както и добрите практики и примери на 
страните от ЕС. 
Събитието ще се състои на 20 септември 2019 година от 11.00 часа в зала „Триадица 1”, Гранд Хотел София. 
 Участие в кръглата маса ще вземат Васил Велев, председател на УС на АИКБ; Сотир Цацаров, главен прокурор на 
Република България (поканен); Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм към 
НС; Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването на Република България; Ивайло Иванов, управител 
на Националния осигурителен институт и други представители на държавните институции, изпълнителната власт и НПО. 
 
БНР 
 
√ АИКБ организира кръгла маса за злоупотребите с болнични листове 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) организира кръгла маса на тема "Злоупотребите с болнични 
листове - вреден за обществото  феномен". Тя ще се състои в петък в София. 
На дискусията ще бъдат обсъдени измеренията на този тип нарушения, при който само в периода 2016-2018 г. са били 
установени 10 000 такива.  
 
Econ.bg 
 
√ Кръгла маса на тема „Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото феномен“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) има удоволствието да Ви покани на кръгла маса на тема 
„Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото феномен“, която ще се проведе на 20.09.2019 г., 11 - 13 ч. в 
зала „Триадица 1“ на Гранд Хотел София. 
На дискусията ще бъдат обсъдени измеренията на този тип нарушения, при който само в периода 2016-2018 г. са били 
установени 10 000 такива. 
 
БТВ 
 
√ Експерти: Злоупотребата с болнични трябва да се криминализира 
Първите 3 болнични дни не ги плаща работодателя, а съвестните работници, това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. Изказването идва в отговор на предложенията за промяна в схемата за обезщетение 
при болест. 
Причина е растящият брой злоупотреби с болнични листове и парични загуби, които се отчитат всяка година. 
По думите на Велев много хора работят вместо тези, които всъщност не са болни, но отсъстват от работа. Според него не 
във всички случаи е така, но феноменът расте. 
За „Тази сутрин“ експертът посочи, че у нас средно се взимат между 9 и 10 болнични дни, докато в съседни страни броят е 
много по-малък. Освен това заяви, че на година се изплащат и допълнителни 5 млн. лв от предприятията, без да се имат 
предвид изплащанията от НОИ. 
Велев заяви, че злоупотребите с болничните листове растат. Според него законодателството е направено така, че да 
стимулира масови кражби и корупция. 
Като ефективна мярка той обясни, че  в повечето европейски страни има т.нар. дни на изчакване, при които обезщетението 
е много по-малко, а в някои случаи подлежи и на данъчно облагане. 
За повече информация вижте видеото.      
 
 
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/eksperti-zloupotrebata-s-bolnichni-listove-trjabva-da-se-kriminalizira.html
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Cross.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Феноменът с фалшивите болнични расте  
Реално първите три дни болнични често се плащат от другите работници в дадената фирма, които съвестно стоят и работят, 
докато колегите им са някъде по плажовете. Не казвам, че всички, които имат болнични листа го правят, но феномена 
расте. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" Васил Велев, председател на АИКБ. Този вид болнични превишават 
много средноевропейските статистически норми. 
Има ли човешки фактор в една процедура, винаги ще има причини и за грешки. Ние никога няма да протектираме лошите 
практики. Това коментира д-р Николай Брънзалов от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Има 
случаи, в които пациента идва на преглед, оплаква се от определен вид симптоми и болки, които ние няма как реално да 
проверим и затова се доверяваме, че той реално ги преживява и изпитва, допълни лекарят. 
Категорично не е приемливо от първия до третия ден от болничните да е за сметка на работника. Това каза от своя страна 
икономическия експерт Мика Зайкова. Според нея това е абсурдно, нечовешко и до известна степен незаконно. Трябва да 
се плаща, но не трябва да ги плаща бизнеса, защото ако си спомняте това беше временна, антикризисна мярка, която 
българския законодател превърна в постоянна, за да спаси да речем НОИ от фалит, каза експертът. Според нея болничните 
за този период трябва да се плащат не от работодателя или работника, а от НОИ. 
 
TВ Европа 
 
√ Приеха отпадането на медицинските специалисти от ТЕЛК 
Отпадане на медицинските специалисти от Териториалните експертни лекарски комисии. Това одобри Националният 
съвет за тристранно сътрудничество като подкрепи предложението за промени, внесено от здравният министър Кирил 
Ананиев. С измененията тристранката реши да няма специалисти по заболяванията, които да оценяват реалното състояние 
на пациентите като сега това ще се прави от социални работници и по документи. Петима от социалните партньори 
подкрепиха проекта с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и КТ „Подкрепа”. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Правителството създава механизъм за мониторинг на корупцията и правосъдната реформа 
Съветът ще има координационни и съвещателни функции 
Министерският съвет прие Постановление за създаване на национален механизъм за мониторинг в областта на борбата с 
корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона, съобщават от пресслужбата на 
кабинета. 
Приемането на тази мярка следва и дадените от страна на Европейската комисия препоръки по Механизма за 
сътрудничество и проверка за създаване на механизъм при поемането на извършването на мониторинга на национално 
равнище. 
Съветът не осъществява контрол върху дейността на държавните органи и членовете си и под никаква форма не може да 
осъществява намеса в независимостта на съдебната власт. 
Участието в Съвета на органите, които са извън изпълнителната власт, е на доброволен принцип и е израз на 
сътрудничество и диалог между властите. Съветът ще има координационни и съвещателни функции и в него ще участват 
представители на най-високо ниво - заместник министър-председателят с ресор "правосъдие", представляващият ВСС, 
председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният прокурор, главният инспектор от Инспектората към ВСС, 
председателят на КПКОНПИ, министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието, министърът на финансите. 
Предвижда се за всяко заседание да бъде отправяна покана за участие до председателя на правната комисия в Народното 
събрание, както и до председателите на парламентарните групи. 
Съветът ще се ръководи от двама съпредседатели - заместник министър-председателя с ресор "правосъдие" и 
представляващия ВСС, което ще гарантира равнопоставеността и независимостта на съдебната власт, посочва се в 
мотивите към решението. 
Към Съвета ще се създаде и Граждански съвет с 8 членове - представители на професионални организации на 
магистратите, неправителствени организации и на организации на работодателите. Членовете на Гражданския съвет ще 
осъществяват наблюдение върху постигнатия напредък и изпълнението на мерките и дейностите по посочените 
показатели - борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа, върховенството на закона, като 
могат да дават становища и да правят предложения пред Съвета за повишаване на ефективността. Участието в 
Гражданския съвет е на ротационен принцип. 
 
√ Кабинетът одобри правила за повече прозрачност в публичния сектор 
Първостепенните разпоредители с бюджет ежегодно ще докладват за състоянието на системите за финансово 
управление  
Правителството прие наредба за повече прозрачност в системите за финансово управление и контрол в организациите от 
публичния сектор, съобщават от пресслужбата на кабинета. 
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Кабинетът прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 
1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.  
Към съществуващата наредба от 2006 г. се добавя политиката за докладване и отчетност на състоянието и изпълнението 
на управленската отговорност в системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор. 
Всеки ръководител на организация - първостепенен разпоредител с бюджет, която попада в обхвата на чл. 2 от Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, е 
длъжен ежегодно да докладва за състоянието на системите за финансово управление и контрол на министъра на 
финансите. С цел събирането на необходимата информация и изготвянето на годишен доклад е предвидено министърът 
на финансите, ежегодно до 1 декември, да утвърждава въпросник за състоянието на системите за финансово управление 
и контрол. 
Тъй като с промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор към организациите от публичния 
сектор са включени търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно и/или общинско 
участие в капитала, както и техните дъщерни дружества, в Наредбата е указано изискването те също да докладват за 
състоянието на системите за финансово управление и контрол. 
 
√ България е сред 5-те държави в ЕС, привлекли най-много инвестиции с пари от Плана Юнкер 
Общото финансиране за страната ни възлиза на 472 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни 
инвестиции за 2,4 млрд. евро 
България е сред петте държави в Европейския съюз (ЕС), които са привлекли най-много инвестиции с финансиране по 
линия на т.нар. План Юнкер, показват данни на Европейската комисия (ЕК). 
Общото финансиране по линия на създадения по Плана Юнкер Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в 
България възлиза на 472 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 2,4 млрд. евро, 
отбелязват от ЕК. Това ни нарежда на четвърто място в ЕС след Гърция, Естония и Португалия.  
В Гърция, например, инвестиции, финансирани със средства от ЕФСИ, ще мобилизират още над 12 млрд. евро. 
Общо 7 са проектите, одобрени и финансирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с подкрепата на ЕФСИ за близо 
320 млн. евро, като се очаква те да генерират още 874 млн. евро. 14 са одобрените споразумения с банки посредници, 
финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ за 151 млн. евро, а очакванията са да 
привлече около 1,6 млрд. евро частен ресурс. 
На последното заседание на съвета на директорите на ЕИБ е посочено, че ЕФСИ ще мобилизира 433,2 млрд. евро 
инвестиции. Към септември 2019 г. са одобрени сделки за финансиране на стойност 79,7 млрд. евро по плана „Юнкер“ в 
28-те държави членки на ЕС. Общо 972 000 стартиращи фирми и малки и средни предприятия ще имат улеснен достъп до 
финансиране. 
Франция, Италия и Испания са страните с най-голяма стойност на одобрените за финансиране проекти – съответно 13,7 
млрд. евро, 10,6 млрд. евро и 9,6 млрд. евро. Генерираният допълнителен, частен ресурс, обаче, е по-малък, съизмерим с 
полученото финансиране, което нарежда страните съответно на 11-то, 9 и 6-то място по инвестиции. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев коментира отношенията между България и Северна Македония  
Българската подкрепа за европейската интеграция на Северна Македония да не е за сметка на българската история, език 
и идентичност - поиска президентът Румен Радев. На среща с българските представители в съвместната експертна комисия 
между България и Северна Македония държавният глава изрази безпокойство от липсата на напредък. Според него, ако в 
следващия месец не бъде постигнато съгласие по спорните въпроси, трябва да бъде изработена нова национална позиция 
в защита на българския интерес. 
Следващият месец може да се окаже ключов в отношенията ни със Северна Македания, защото има вероятност да 
започнат преговори за присъединяването ѝ към ЕС, посочи президентът Радев. Според него правителството може да 
продължи безусловната си подкрепа към Скопие, само ако комисията успее да реши всички спорни въпроси. Ако това не 
стане, президентът настоява: 
Румен Радев - президент на Република България: Правителството да предприеме екстрени мерки за изработване на нова 
национална позиция с ясни изисквания и критерии в защита на българския национален интерес, които да залегнат изрично 
в преговорната рамка за република Северна Македония като задължителни условия за членство. И с тази нова позиция 
следва да бъде запознат и парламентът. 
България трябва да продължи подкрепата за европейската интеграция на Северна Македония, но при ясни условия. По 
думите на президента такава открита позиция ще бъде от полза за Европейския съюз, защото няма да допусне нерешени 
междусъседски проблеми да се внесат в европейското семейство. 
Румен Радев - президент на Република България: Ще бъде не на последно място в полза за България, защото не приемам 
тази интеграция да става за сметка на употребата на българската история, език и идентичност като разменна монета. 
Такава позиция ще бъде от полза и за Северна Македония, защото ще внесе ясни критерии и устойчивост в европейското 
ѝ приобщаване, обоснова се Румен Радев. 
 
√ Временната комисия в НС ще заседава за хакерската атака в НАП  
Временната комисия в Народното събрание за проверка на източването на данни от Националната агенция по приходите 
изслушва ръководството на Агенция "Електронно управление". 
До създаването на временната комисия се стигна след като през юли базите с лични данни на Приходната агенция бяха 
пробити от хакери и ЕГН-та, имена и адреси на милиони българи бяха откраднати. 
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За атаката са обвинени собственикът на "ТАД груп" Иван Тодоров, търговският директор на фирмата Георги Янков и 
служителя Кристиян Бойков. Обвинението срещу тях е за кибертероризъм. 
Миналата седмица прокуратурата ги обвини за участие в организирана престъпна група с цел изнудване. 
Скандалът се ожесточи още повече, след като прокуратурата публикува част от доказателствата, които е събрала. 
В края на август Комисията за защита на личните данни глоби Националната агенция по приходите с 5 млн и 100 000 лв. 
 
√ Томислав Дончев: Всяка коалиция е компромис  
Оценка за свършеното в последните години - така определи значението на разултатите от предстоящите местни избори 
вицепремиерът Томислав Дончев. Той коментира и шпионския скандал и проруските настроения в коалиционния партньор 
на ГЕРБ - "Атака" като каза, че всяка коалиция представлява компромис. 
Според последното проучване на "Алфа Рисърч" Дончев има най-високо одобрение сред министрите в кабинета. Той 
благодари за подкрепата. 
"Обществената подкрепа се печели трудно, изисква се доста време и много бързо може да изчезне. Въпросът е 
обществената подкрепа да не е двигател на суетата, а шанс да се свърши нещо", допълни Дончев. 
За вицепремиера едно от най-големите предизвикателства пред политиците е да обяснят на обществото какво правят. 
Във връзка с местните избори, Дончев коментира: 
"Трябва да бъде състезание. Но не състезание кой най-добре може да наплюе и окаля повече другия, най-добре да бъде 
състезание по идеи, цели, качества." 
Значението на местните избори и конкретно вота в София Дончев определи така: 
"Местни избори по принцип отразяват няколко неща. Със сигурност отразяват националната политическа конюнктура, 
тоест подкрепата за дадена политическа сила, от която е единият или другият кандидат. В конкретния случай със сигурност 
ще означават оценка за свършеното през изминалите години. Ще означават и персонална подкрепа за този, който е 
избран." 
Партньорството със СДС на предстоящите избори Дончев описа като "опит за консолидация в дясно". 
За проруската позиция на "Атака" и мястото ѝ в управлението Дончев каза: 
"Всяка коалиция е компромис. Това не е първият ни опит в коалиционно управление. Става въпрос за различни 
политически сили с различни виждания, които успяват да намерят някакъв общ пакет цели и да формират парламентарна 
конструкция, която позволява управление." 
Вицепремиерът обясни, че ролята на тайния клиент е не само да бъде контролирана любезността на държавните 
служители, но и дали съответстват на изискванията за позицията, на която са наети. 
Като приоритет Дончев очерта намаляването на комуникацията на хартия - както в администрацията, така и между 
гражданите и администрацията. 
 
√ Очаква се становище на СЕМ по казуса с БНР 
Очаква се СЕМ да излезе със становище по казуса със спирането на БНР. Регулаторът ще изслуша и редколегията на 
програма "Хоризонт". 
Скандалът със спирането на радиото за пет часа в петък доведе до проверка на прокуратурата по сигнал на ДАНС за заплаха 
за националната сигурност. 
Открити бяха данни, че е възможно техническият директор на БНР да е извършил длъжностно престъпление. Той е 
уведомил за профилактика на техниката. 
От прокуратурата обявиха, че такава нито е била необходима, нито е извършвана. 
Скандалът в БНР започна на 12 септември, когато се разбра, че журналистката Силвия Великова е свалена от ефир и е отнет 
ресорът "Правосъдие". 
Часове по-късно генералният директор на радиото Светослав Костов отмени това решение. 
 
√ Ще бъдат ли защитени родните превозвачи на заседанието за пакет "Мобилност"? 
Транспортната комисия в Европарламента днес ще заседава за спорния пакет "Мобилност". От българска страна има 
внесено предложение за изтеглянето му от работата на Европарламента. 
Българските евродепутати са изискали да се свика заседание на Транспортната комисия, възползвайки се от възможността, 
когато има спорни въпроси и смяна на състава на Европарламента, да се разгледа отново пакетът "Мобилност". 
Ако се съберат достатъчно гласове, той може да се върне обратно за разглеждане. Ако българските евродепутати обаче не 
успеят да убедят своите колеги, ще се премине към по-нататъшно разглеждане на промените в пакета. 
Българските представители са категорични, че пакет "Мобилност" не поставя всички превозвачи в равни условия и е 
дискриминиращ спрямо държавите от периферията на ЕС. 
Хронологията до този момент показва, че преговорите по въпроса винаги са били на кантар, така че дали днес ще има 
развръзка и дали тя ще е в полза на българските превозвачи, предстои да разберем. 
 
√ Отпускат 100 милиона евро за Еразъм 
Европейският парламент одобри 100 милиона евро допълнителни средства за научноизследователските програми на 
Европейския съюз. Ще бъдат отпуснати 80 милиона евро за "Хоризонт 2020", както и 20 милиона евро за младежката 
мобилност по програма "Еразъм+" 
Джон Хауарт - евродепутат: Днес ние одобрихме допълнително отпускане на средства специално за две европейски 
програми, повече от всички други. Еразъм + ще получи 20 милиона евро, поради големия интерес на европейските 
студенти. Програмата "Хоризонт 2020" ще получи 80 милиона, средства с които ще бъде финансирани изследвания и 
технологии за борбата с климатичните промени. 
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Агенция „Монитор“ 
 
√ Подписахме за строежа на "Балкански поток" 
Борисов: От утре започваме изграждането, тръбите вече са във Варна и Бургас 
Подписахме договора за строежа на "Балкански поток", а изграждането му започва още от утре. Това стана ясно от думите 
на премиера Бойко Борисов в МС, след подписване на самия договор между „Булгартрансгаз" ЕАД и обединение от 
Саудитска Арабия "Консорциум Аркад" за изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната 
инфраструктура от турско-българската до българо-сръбската граница. 
Стойността на договора е 1,102 млн. евро, а срокът за реализацията е 615 дни. В първите 250 дни обаче ще се изгради 
линейна инфраструктура от 308 км, което ще позволи през България да се доставя газ за Сърбия, Унгария, до Австрия. Тази 
част трябва да бъде готова в началото на 2020 г. 
Борисов заяви, че иска да наложи името „Балкански поток“ за проекта, а неговото реализиране е коствали огромни усилия 
при една прозрачна процедура. Още от утре пък тръбите, които на 90% били по пристанищата във Варна и Бургас, ще 
започнат да се разхвърлят по трасето и на практика проектът ще започне да се изпълнява. 
"Докато някои питаха какви са ми отношенията с Русия и Саудитска Арабия, ние днес подписваме договор, който трябва 
да се реализира в много кратки срокове", каза Борисов. Причината пък е фактът, че тръбите са руски и затова и руският 
министър на промишлеността Денис Мантуров също присъства на подписването. 
Отделно от това Борисов напомни, че строи и конектори със Сърбия, през октомври пък пускаме газ от турската граница 
до нашите компресорни станции. 
"Защото всеки ден съм обещал да откриваме заводи, газопроводи, пречиствателни станции, за да си личи провала", каза 
на шега премиерът по адрес на опозицията, която упреква правителството в провал на управлението. 
Той поясни, че проектът за „Балкански поток“ се реализира и благодарение на личните му отношения с 
престолонаследника и краля на Саудитска Арабия. 
Той отново напомни на "честните опоненти", че Южен поток е бил спрян заради корупция и непрозрачни обществени 
поръчки. 
Ние оставаме в газовата карта, така пък Борисов отговори на въпроса какво ще спечелим от проекта. Той отново изтъкна, 
че след провала на Южен поток и Набуко, всички други газови проекти са ни заобиколили - ТАП, Танап. Борисов изтъкна, 
че България ще печели от транзитните такси, а така съседни страни като Северна Македония, Сърбия и Унгария ще имат 
алтернативен газ. Отделно чрез конектора с Гърция ще внасяме и втечнен газ. 
В следващите 20 години приходите на Булгартрансгаз ще се увеличат двойно, увери пък шефът на дружество Кръстев.  
Веднага след подписването със саудитската компания, Борисов даде кратък брифинг и с руския министър Денис Мантуров. 
Борисов обясни, че и за руснаците е важно реализирането на Балкански поток. 
Самият Мантуров изтъкна сферите за сътрудничество, сред които е енергетиката, чрез участието в Балкански поток и 
евентуално в проекта АЕЦ "Белене". Русия има интерес и да доставя машини и техника, селскостопански машини или 
фармацевтични продукти. 
Борисов обясни, че Русия и България имат точни и прагматични отношения и те не са се развалили въпреки т.нар. шпионски 
скандал. 
"Руският шпионин да седне“, обърна се той на шега към руския посланик Юрий Исаков. 
Иначе Борисов изтъкна, че се надява проектът за АЕЦ „Белене“ да се превърне в много добър. От думите му стана ясно, че 
ще се пусне и ферибот между Бургас и Новорусийск. Разглеждали и темата за лицензите във въоръжението, където да се 
направят компромиси и нашите военни заводи да не губят работа и работна ръка. 
 
√ Изнесли сме ценни кожи за 11.3 млн. долара през 2018 г. 
Най-голям купувач по документи е Дания 
България е реализирала износ на ценни кожи с косъм за 11.3 млн. долара през 2018 г. Това показват данни на 
Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за предходната година. В сравнение с предишни години, когато 
експортът ни е бил едва за хиляди долари, то през 2018 г. той е отчел значителен ръст. 
У нас регистрираните ферми за ценни кожи са само две, сочат данни на Българската агенция по безопасност на храните 
(БАБХ) за август 2019 г. „Една от тях отговаря за над 90% от продуктите за България“, коментира председателят на 
Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ) Петя Алтимирска за „Монитор“. По нейни думи в 
двете ферми се държат около 130 хил. американски норки в клетките им, макар и да е възможно броят им да е по-голям. 
Реализираните приходи на само една от тях възлизат на 3 хил. лв., а през 2017 г. те са били 171 хил. лв., сочат данни от 
финансовия отчет на фирмата. Тук идва и разминаването между статистиката на УНКТАД и данните на фермата. От 
сдружението смятат, че е възможно фирмата просто да не отразява приходите в документите си. Статистиките на УНКТАД 
отчитат още, че през 2018 г. 
България е изнесла сурови ценни кожи в Дания за 9.053 млн. долара, а през същата година скандинавската страна е внесла 
у нас същия продукт за 9.055 млн. долара. Износът ни за Полша, която е втора по производство на продукта, е на стойност 
от 1.946 млн. лв., а този за Гърция - 272 хил. долара. Каквато и да е причината за разминаването, от КАЖИ се обединиха 
около мнението, че трябва да се сложи край на този бизнес. Затова и от организацията са внесли в Народно събрание 
законопроект, с който се дава 2 години гратисен период на фермите да затворят. Голяма част от страните-членки на ЕС 
вече са въвели забрани, включително съседите ни Северна Македония, Сърбия, Хърватия и Босна и Херцеговина. 
Последните 3 дадоха 10 години на фермите да се приспособят. 
На въпрос на „Монитор“ дали на родните 2 ферми ще стигнат тези 2 години, Алтимирска коментира, че създаването на 
ферми говори за проблеми някъде отвън. Тя даде пример с Холандия, която след забраната пренесла фермите си в Полша. 
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„Нещо подобно ни чака и тук, ако не предприемем мерки“, каза още шефът на КАЖИ. На въпрос защо чак сега се 
предприемат действия, председателят на едно от екосдруженията Габриела Пападопова отговори, че интересът към 
ценните кожи у нас започнал, когато по-големи страни изнесли производството си в бившите соцстрани. „В България се 
работи с неактуални нормативни документи - обществото вече е узряло за едно по-хуманно отношение, но у нас лобито 
на производителите е силно и искат да спечелят повече време“, допълни тя. Ако законопроектът бъде приет, следващата 
година могат да бъдат спасени близо 200 хил. американски норки. 
През миналата година световният износ на ценни кожи е достигнал близо 4 млрд. долара - 2.43 млрд. са били на сурови 
кожи, а обработените държат 1.59 млрд. долара. На практика реалният обем на тази индустрия е около 30 млрд. долара, 
тъй като много производители на ценни кожи ги реализират на вътрешния пазар или ги изнасят като модни изделия. За 
периода 2016-2018 г. обаче световният износ отчита спад, като е стигнал ниво, по-ниско от средното за последните 
десетилетия. Причина за това са критиките относно този тип бизнес, както и отказа на модни гиганти да използват 
екзотични кожи в своите колекции. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат четири годишни доклада за работата на службите за сигурност 
Парламентът ще разгледа четири секретни годишни доклада за работата на службите за сигурност у нас. Затова и 
пленарното заседание ще бъде закрито заради информацията в доклада  за дейността на Държавна агенция „Национална 
сигурност“, Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военна информация" и доклада на Държавната комисия по 
сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация 
в Република България през 2018 година. 
Депутатите ще обсъдят и промени на първо четене в Закона за стоковите борси и тържищата. Така за гарантиране на 
задълженията на страните по сключени фючърсни и опционни сделки, които не са финансови инструменти по смисъла на 
Закона за пазарите на финансови инструменти, стоковата борса ще създаде  специален механизъм. 
 
√ Има ли бъдеще за българските плодове и зеленчуци 
Георги Василев: 60% от производството в България се продава нелегално 
Идеята на земеделското министерство за въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС за плодовете и 
зеленчуците зарадва производителите в края на август. Процедурата обаче е доста дълга и изисква съгласие от 
финансовото министерство, както и нотификация от Брюксел. 
Пред БНР организационният секретар на неправителствената Асоциация „Български пипер“ Георги Василев заяви, че 
вносът на пипер от чужбина у нас е между 4 и 6 пъти по-голям от произведения в страната. 
Коментарът му бе по повод изнесена статистика от земеделския производител Красимир Кумчев, според която внесените 
в България ябълки са 14 пъти повече от произведените тук. В ситуация, в която българският производител предпочита да 
остави плодовете необрани заради унизително ниските цени. 
„Дотук я докарахме с много безотговорност, със загубване на нашите пазари, защото когато ти отнемат пазарите, не ти 
остава нищо друго освен да намаляваш производството и да унищожаваш предприятия, а не да създаваш“, отбеляза 
Василев в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
Според него „българският потребител е информиран, но няма право на информиран избор и това е трагедията ни“. 
„Българските производители трудно достигат до магазинните вериги, защото още при създаването си веригите дойдоха 
със своите доставчици от чужбина. И в момента всички вериги, които продават вече около 70% от зеленчуците и плодовете 
в България, се стараят да продават и стоки от български производители, но това е само за авторитет“, подчерта още 
организационният секретар на асоциацията. 
И допълни, че родните производители искат да се обединят в някакво сдружение например, но за това има много пречки. 
„Обратното начисляване на ДДС ще даде мощен тласък за регистрация и развитие на организациите на производителите 
и това нееднократно сме го споменавали на министър Танева и на всички министри, които досега са били в земеделското 
министерство“. 
Като основна пречка за липсата на организации на производителите Василев изтъкна нелегалната продажба без ДДС. 
„Тъй като организацията на производителите е дружество, което е регистрирано по ДДС и продава своята продукция със 
ДДС. А в същото време отделни производители, които са много – 60% от производството в България, е нелегално - продават 
или без ДДС, или без никакви фактури. И така организацията на производителите не може да се противопостави на 
нелегалните продажби“, каза още той. 
„И това не е тайна за държавата. В Европейският съюз 40% от плодовете и зеленчуците също се продават нелегално“, 
посочи Василев. 
 
√ Стабилизация на годишната инфлацията в еврозоната през август в 1% и за целия ЕС в 1,4% 
През август годишната инфлация в еврозоната остана за втори пореден месец в най-ниско ниво от ноември 2016-а година 
насам главно в резултат на понижаване на енергийните цени, показват окончателни неревизирани данни на Евростат. 
Потребителските цени в целия ЕС също нараснаха с най-слабо темпо от последните месеци на 2016-а година. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в еврозоната се повиши през август с 0,1% на месечна база (при очаквания за 
повишение с 0,2%), като на годишна база инфлацията нарасна за втори пореден месец с едва 1,0%, потвърждавайки 
експресната оценка на Евростат. Това е най-ниската инфлация в региона на единната валута от ноември 2016-а година и 
далеч под целевото инфлационни ниво на ЕЦБ от малко под 2 на сто. 
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Ниската инфлация е в резултат на понижение на енергийните цени през август с 0,6% на годишна база след повишение с 
0,5% през юли, докато цените на услугите нараснаха с 1,3% (след повишение с 1,2% месец по-рано), а на хранителните 
стоки, напитките и тютюневите изделия - увеличение с 2,1% (след растеж с 1,9% през юли). 
Основния индекс на потребителските цени (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на 
енергията) нарасна на годишна база с едва 0,9% за втори пореден месец. Трябва да се има предвид, че именно основният 
индекс на потребителските цени се следи внимателно от ЕЦБ като индикатор за текущото и бъдещото поведение на 
инфлацията в региона. 
Потвърдените данни за много ниска инфлация са факт само дни, след като ЕЦБ реши да понижи депозитната си лихва до 
ново рекордно отрицателно дъно от -0,5% и да рестартира от ноември програмата си за "количествени облекчения", 
започвайки отново да купува всеки месец европейски държавни и корпоративни облигации на стойност 20 млрд. евро. 
В рамките на целия Европейския съюз потребителската инфлация през август се повиши с 0,2% спрямо юли и нарасна на 
годишна база за втори пореден месец със скромните 1,4% (най-слабо повишение от ноември 2016-а година). 
Най-ниски годишна инфлация беше регистрирани в Португалия (понижение с 0,1%), следвана от Гърция (повишение с 0,1%) 
и Испания (с 0,4%), докато най-висока инфлация беше отчетена в Румъния (ръст с 4,1%), Унгария (с 3,2%), Холандия (с 3,1%) 
и Латвия (с 3,1%). 
Според Евростат потребителската инфлация в България през август се повиши на месечна база с 0,2%, докато растежът ѝ 
на годишна база се забави леко до 2,5% от 2,6% през юли. Това отрежда на нашата държава осма позиция по отношение 
на годишна инфлацията спрямо всичките 28 страни - членки на съюза. 
 

 
Инфлация в страните - членки на ЕС през август 2019 г. 

 
В. Банкерь 
 
√ Въвежда се по-строг контрол върху производството на тютюневи изделия 
Предвижда се потребителските опаковки на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на 
цигари, да бъдат маркирани по подходящ начин, идентифициращ мястото и времето (датата) на производство на 
съответното изделие. 
За тази цел Министерският съвет прие допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и 
свързаните с тях изделия. Така подзаконовата нормативна уредба да бъде приведена в съответствие със закона. 
Производителите, вносителите и лицата, които внасят от друга държава - членка на Европейския съюз, или от държава - 
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария тютюневи 
изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, следва да представят в Министерството на 
икономиката необходимата информация. Тя включва цифрите и/или буквите от кода, идентифициращи датата на 
производство. Тази информацията следва да бъде представена не по-късно от 14 дни преди пускането на пазара на 
съответното тютюнево изделие. 
 
News.bg 
 
√ АПИ събра над 325 млн. лв. от е-винетки 
Над 6,5 млн. електронни винетки за над 325 млн. лева са продадени до момента, съобщават от Агенция "Пътна 
инфраструктура". 
За цялата 2018 г. приходите от винетки са 357 млн. лева. 
На среща с Камарата на автобусните превозвачи в Асеновград проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на АПИ, 
отчете ръст в постъпленията от транзитния трафик благодарение и на засиления контрол. 
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Той обясни, че събираните от е-винетки и тол такси средства могат да се използват само за изграждане и ремонт на пътища. 
За целта ще бъде създаден обществен борд, който всяка година да решава за реконструкцията на кои пътни участъци ще 
се използват средствата от тол таксите. 
На срещата с автобусните превозвачи бяха представени т.нар. "тол калкулатор" и особеностите при покупка на маршрутна 
карта, чрез изнесен демонстрационен център. 
Проф. Асенов посочи, че Пътната агенция има готовност да създаде изнесени демонстрационни центрове и в други 
региони за фирмите, които желаят да обучат служителите си. До момента интерес са проявили фирми от Ямбол, Сливен и 
Велико Търново. 
По думи на проф. Асенов в заложените близо 6 000 км пътища, с които ще стартира търговското опериране на тол 
системата, третокласните пътища са сведени до минимум - това са участъци около ГКПП, които са част от международни 
транспортни коридори. Целта е да се обхване транзитният трафик на тежкотоварни автомобили, без да засегне 
междуселския автобусен превоз. 
Относно механизмите за ценообразуване и тарифите от Камарата поискаха нулева ставка на тарифите за конкретните 
автобуси, с които се осъществяват превозите по редовните междуградски линии. 
Проф. Асенов посочи, че при покупката на маршрутни карти фирмите могат да подават заявки до 7 дни предварително, за 
да планират разходите си за седмица напред. За целта трябва да си направят регистрация в системата с електронен адрес. 
Без регистрация маршрутната карта ще може да се купува до два дни предварително. 
Чрез тол калкулатора превозвачите могат да изчислят на база тестови тарифи и тестовия обхват на тол системата разходите 
си за типичните маршрути и превозни средства. 
 
√ Фандъкова привлича инвеститори с четири индустриални зони 
Създаваме четири индустриални зони в София. Това обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова, която участва във форум 
на тема "Германските инвестиции в България 1990-2017. Германо-българските търговски отношения 2001-2018", предаде 
БГНЕС. 
Тя съобщи, че голямата индустриална зона ще се намира в северните територии - "Кремиковци", "Нови Искър" и 
"Връбница". Освен това индустриални зони, макар и с по-малки размери, ще бъдат изградени в кварталите "Младост", 
Надежда" и "Овча купел". 
Фандъкова изрази надежда, че по този начин в града ще бъдат привлечени стратегически инвеститори, тъй като 
територията, особено тази в "Кремиковци", била изключително привлекателна с транспортната си свързаност. Имало и 
планове да се изгради и метро до тази зона. Кметът добави и че успоредно с това ще бъдат създадени условия за здравно 
обслужване в района и учебни центрове. 
Фандъкова изтъкна, че страната ни е предпочитана от чуждестранните инвеститори заради инфраструктурата, хората и 
данъчната политика. Тя посочи, че се работи и по промяна на методиката за определяне на такса смет, така че бизнесът и 
гражданите да плащат справедливо за тази услуга. 
Кметът изрази надежда възможностите за партньорство между България и Германия да продължат да се разрастват и 
подчерта, че през последните години София привлича все повече чуждестранни инвеститори. Тя се позова на данни на 
Института за пазарна икономика, според които столицата е привлякла 54% от инвестициите в България и произвежда 40% 
от БВП на страната. 
По думи на градоначалника през последните години в икономиката на града най-голям ръст има ИТ сектора и аутсорсинга 
на бизнес услуги, където ръстът е близо с 200% за последните 10 години. 
В града ни са базирани над 92% от българските технологични компании и 72% от служителите са тук, изтъкна Фандъкова. 
Тя посочи, че повечето инвестиции означават повече работни места и по-висок стандарт на живот. 
По думи на Фандъкова се предвижда да се въведе специален ресор, ангажиран с дигитализирането и използването на 
технологиите на общината. Тя напомни, че плащането на данъци и такси вече се извършва по електронен път. 
Според кмета административното обслужване все още се нуждае от повече удобства за бизнеса и повече прозрачност, 
като това ще бъде водещ приоритет за следващите години. Фандъкова съобщи, че предстои да бъде въведена 
електронната система за таксуване в градския транспорт. 
На форума стана ясно и че от 1 ноември обществените поръчки ще се провеждат изцяло по електронен път. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политика преди избори - вицепремиерът Томислав Дончев; 
- Последното изследване на Алфа Рисърч: кого подкрепят българите? - социологът Боряна Димитрова; 
- Докладът за безопасността на движението по пътя е готов: 611 загинали на пътя само за година - какво да се 

направи? 
- В Столипиново: ваксинират срещу морбили - може ли да бъде спрян вирусът? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Да изчезнеш за 60 секунди! Как маскирани задигат скъпи автомобили в столицата? 
- Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. За предизборните разводи и следизборните 

сценарии. И още: Ще се върне ли наистина задължителната казарма? 
- Нападение от питбул. Млад мъж беше жестоко нахапан от куче без намордник в центъра на Варна. 
- Бум на измами с майстори в сезона на ремонтите. Как да избегнем некачествените и скъпи ремонти, когато 

поправяме апартамента си? Съветите в „На твоя страна". 
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- Обир в детската градина! Въоръжени с нож нападнаха служителка заради 100 лева. 
- За шамарите и насилието в училище. Докъде според българите е границата на дисциплината в клас? 
- И още: Как училище във Велинград реши да се бори с агресията в час? 
- Размер XL на модния подиум! Защо известни имена заложиха на момичета, които излизат от стандарта за модели? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 19 септември 
София.  

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09:30 часа в Дома на Европа, ще бъде представен най-новият годишен доклад „Малцинства и коренно 

население 2019: Фокус върху справедливостта в областта на климата" и ще бъдат връчени годишните награди от 
конкурса „Журналистика за развитие 2019". 

- От 10:00 часа в Зала "Роял", Конферентен център „Проджект Лаб"( гр. София, бул. Мария Луиза 58, етаж 3) ще се 
проведе информационен ден по проект № BG05SFOP001-3.001-0001-C01 „Създаване на модел за оптимизация на 
съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на 
съдилищата". 

- От 10.00 часа, в Националния пресклуб на БТА, ще се проведе прес-закуска, на която ще бъдат оповестени 
резултатите от ежегодното проучване на EOS Group „Навици на плащане в Европа 2019". 

- От 11:00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери реновираната клиника по обща хирургия в Първа 
градска болница (Първа МБАЛ) на бул. „Патриарх Евтимий" 37. 

- От 11:00 часа в сградата на ГДНП ще се състои брифинг за предприети мерки във връзка с предстоящите празнични 
дни. 

- От 11:30 в зала "Запад" в Народното събрание ПГ на „Воля" ще представи първите законопроекти в подкрепа на 
семействата, обединени в пакет "Майка и дете". 

- От 14:00 ч. в Пресклуба в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" № 1 ще се проведе редовен 
брифинг на Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за 
общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 

- От 14.00 часа в Българския културен център на ул. „Веслец" №13 членове на ръководството на БСП - София ще се 
срещнат с кандидата за кмет на Столична община Мая Манолова. 

- От 16:00 часа в атриума на Сердика офиси, ще се състои форум „Бъдещето на мобилността", част от официалната 
програма на Европейска седмица на мобилността 2019. 

- От 17.30 часа в Китайския културен център, съвместно със Столична община ще представят най-доброто от 
българската и китайската култура под мотото „Да опознаем Нинбо, да почувстваме китайската и българската 
култура". 

- От 18.30 часа в Мраморната зала на Руския културно-информационен център ще се състои концерт в рамките на 
проекта "Посолство на майсторството". 

*** 
Асеновград. 

- В 10.00 часа в двора на Дневният център за деца с увреждания кметът д-р Емил Караиванов ще открие 
реновираната сграда на социалната институция. 

*** 
Благоевград. 

- От 10:00 часа в сградата на ОДМВР ще се проведе брифинг, на който ще се предостави информация за 
обезпечаване на сигурността на гражданите и транзитно преминаващите през страната чужди граждани за дните 
от 20 до 23 септември 2019 г. 

*** 
Бургас. 

- От 11.30 часа кметът Димитър Николов ще посети новия корпус на Професионалната гимназия по електротехника 
и електроника „Константин Фотинов" и ще се срещне с учителя по физика Теодосий Теодосиев - Тео, който ще 
проведе обучителен семинар пред бургаските преподаватели по физика в новата лаборатория на училището. 

- От 16.00 ч. в района на Морска гара ще се състои показ на специализирано оборудване, екипировка и въоръжение 
на Военноморските сили, Военновъздушните сили и Служба „Военна полиция". 

*** 
Варна. 

- От 10:00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва в откриването на учебната 
година на Икономическия университет. По-късно през деня министърът ще присъства на откриването на новите 
зали по симулационно обучение във Факултета по дентална медицина на Медицинския университет. 

- От 11:30 ч. във Факултета по дентална медицина на откриване на новите зали за симулационно обучение по 
дентална медицина в МУ-Варна. На събитието ще присъстват министърът на образованието и науката Красимир 
Вълчев и кметът на Варна г-н Иван Портних. Събитието ще се състои в зала 211, ет. 2 на Факултета по дентална 
медицина, Варна, бул. „Цар Освободител" 84. 

- От 14:00 часа в зала „Варна" на Общината ще се проведат консултации за определяне състава на Секционните 
избирателни комисии, с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно 
събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския 
парламент от РБ, но не са парламентарно представени. 

- От 18:00 часа в Общината ще бъде открита Седмица на православната книга. 
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*** 
Видин. 

- От 11.00 часа, в залата на 6 ет. в сградата на Общинската администрация ще се проведат консултации за 
определяне състава на секционните избирателни комисии в Община Видин, във връзка с произвеждането на 
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

*** 
Горна Оряховица. 

- От 11.00 часа в зала 102 на общината, кметът инж. Добромир Добрев и неговият екип ще направят отчет пред 
медиите за извършеното през мандат 2015 - 2019 г. 

*** 
Добрич. 

- От 18:00 часа в Художествената галерия - етаж 2, ще се състои представянето на номинираните за общински 
съветници от листата на Местна коалиция България на гражданите (ДБГ, ССД,НДСВ, ГН). 

*** 
Дупница. 

- От 10.00 часа на ул. „Бузлуджа" ще се открие официално обект „Предходно жилище за деца от 15 до 18 години с 
капацитет 8 места" 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в сградата на Община Кюстендил ще се проведат консултации за определяне съставите на 
секционните избирателни комисии във връзка с предстоящите местни избори. 

- От 14.00 часа в залата на общинския хотел „Кюстендил", ще се проведе последното заседание на Общинския съвет. 
*** 
Кърджали. 

- От 11:00 часа в пресклуба на ОДМВР-Кърджали ще се проведе пресконференция във връзка с мерките, които ще 
бъдат предприети по линия на пътната безопасност и сигурността на гражданите при предстоящите празници. 

*** 
Монтана. 

- От 10.00 часа ОДМВР-Монтана организира брифинг за предоставяне на информация за готовността на дирекцията 
при обезпечаване сигурността на гражданите и транзитно преминаващи чужди граждани през територията на обл. 
Монтана през дните 21 - 23 . 09.2019 г. и Националния празник на Независимостта на България. 

- От 13:00 часа зад сградата на Областна администрация ще се състои откриването на барелеф на полковник барон 
Николай Карлович Притвиц - командир на Трети ескадрон на Лейбгвардейския улански полк от дивизията на 
генерал Леонов. 

*** 
Пловдив. 

- От 09:00 часа в ОП ''Чистота'' директорът на предприятието Иван Стоянов ще представи най-новата техника, която 
пристигна в предприятието директно от завода в Италия. 

- От 10:30 часа в ОДМВР ще се проведе пресконференция за предприетите превантивни мерки за безпроблемното 
провеждане на Националния празник - 22 септември и свързаните с него почивни дни. 

- От 12:00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. Участие ще вземат Румен Петков, 
председател на ПП АБВ, Владимир Маринов и Любомира Ганчева, двамата заместник-председатели на 
политическата формация. Лидерът на ПП АБВ и неговите заместници ще представят актуална информация и 
позиция за развитието на Местни избори 2019 в Пловдив- град и областта. 

*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа в сградата на ОДМВР началникът на сектор „Пътна полиция" ще изнесе информация, относно 
предприетите мерки по обезпечаване на сигурността, организацията на движение и пътната безопасност през 
празничните и почивни дни 20-23 септември. 

- От 11.00 часа ще бъде даден старт на санирането на още един блок по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради - в кв. „Гео Милев" 17. 

*** 
Смолян. 

- От 09.00 часа в Сесийната зала на общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Сливен. 

- От 11:00 часа в сградата на ОДМВР-Сливен началникът на сектор „Пътна полиция"-Сливен ще изнесе информация, 
относно предприетите мерки по обезпечаване на сигурността, организацията на движение и пътната безопасност 
през празничните и почивни дни 20-23 септември. 

- От 18:00 часа, в "Узунова къща", ще се състои изложбата „Изкуството на графиката в колекцията на проф. д-р 
Чавдар Славов". Разград. От 11:00 часа в зала 308 на Общината ще се състоят консултации за състава на СИК. 

*** 
Шумен. 

- От 09:00 часа в зала 363 на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
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Дарик 
 
√ Европарламентът изрази готовност за ново отлагане на Брекзит 
Великобритания би имала цялата отговорност за напускане на ЕС без споразумение. Това се посочва в резолюция, приета 
днес от Европейския парламент. 
ЕП намира за възможно даването на допълнителна отсрочка на оттеглянето. Споразумението за оттегляне е справедливо, 
балансирано и предоставя правна сигурност, отбелязват евродепутатите в приетата резолюция с 544 гласа "за", 126 
"против" и 38 въздържали се. 
Съществуващото споразумение за оттегляне зачита "червените линии" на Лондон и принципите на ЕС, се посочва в 
резолюцията. 
ЕП подчертава, че споразумението защитава правата и житейските избори на гражданите на ЕС и на британските граждани, 
предоставя възможност за финансово уреждане на задълженията на Лондон към ЕС и отговаря на искането за преходен 
срок. Споразумението допълнително предоставя необходимата предпазна мярка за Ирландия със защита на 
споразумението от Белфаст и осигуряване на сътрудничеството между Севера и Юга, се посочва в текста. 
ЕП изразява готовност за връщане към първоначалното предложение на ЕС за предпазна мярка, предназначена само за 
Северна Ирландия. Евродепутатите приветстват разглеждането на "алтернативни възможности", ако са правно приложими 
и надеждни, и отговарят на основните виждания на ЕС. Те подчертават, че няма да одобрят споразумение за оттегляне без 
предпазна мярка за Ирландия. 
ЕП отбелязва, че дори Великобритания да напусне ЕС без споразумение, не отпадат финансовите задължения, защитата 
на правата на гражданите, както и спазването на споразумението от Белфаст. Това са необходими предварителни условия 
за подкрепата на евродепутатите за всякакви бъдещи отношения между ЕС и Великобритания, се посочва в резолюцията, 
цитирана от пресслужбата на ЕП. 
 
Manager.bg 
 
√ Макрон и Конте искат нова система за разпределение на мигрантите в ЕС 
Eвропейският съюз трябва да въведе нова, автоматична система за приемане на мигранти, спасени в Средиземно море, 
заявиха лидерите на Италия и Франция, които се стремят да оправят обтегнатите отношения между своите страни, предаде 
Ройтерс, цитирана от БТА. 
"Не подценявам това, което Италия е преживяла от 2015 г. Тя също така е претърпяла много недоразумения и 
несправедливости", каза френският президент Еманюел Макрон пред репортери в Рим редом до италианския министър-
председател Джузепе Конте. 
"Убеден съм, че е необходим автоматичен механизъм за приемане на мигранти", заяви той. 
Конте каза, че е получил подкрепа от Франция за система за справяне с преразпределението на мигрантите, което 
означава, че Италия може да разчита на целия ЕС за автоматично приемане на дял от всички новопристигащи хора, след 
като те са били спасени. 
Според Макрон страните от ЕС, които откажат да участват в системата, би трябвало да бъдат "сериозно наказани". 
По думите на Конте "въпросът за имиграцията вече не трябва да подхранва антиевропейска пропаганда". 
Италия отдавна се оплаква, че е оставена сама да се справя със стотиците хиляди мигранти, прекосили Средиземно море 
през последните години, търсейки по-добър живот в Европа. 
Този въпрос предизвика особено напрежение между Рим и Париж, тъй като Италия се оплаква, че френски 
неправителствени организации участват в спасяването на мигранти, но Франция не прави достатъчно, за да помогне за 
тяхното приемане. 
Макрон използва факта, че в Италия дойде на власт ново, проевропейско правителство, и се опитва да оправи отношенията 
и да реши отдавнашния спор. 
"Италианско-френското приятелство е неразрушимо. Ние невинаги се съгласяваме помежду си. Може да се караме или да 
имаме разногласия. Но винаги се събираме отново", каза френският президент, който е първият лидер от ЕС, посещаващ 
Рим, откакто встъпи в длъжност новото италианско правителство миналата седмица. 
Освен за имиграцията Макрон и Конте показаха единство и по друг въпрос, който отдавна предизвиква спорове, а именно 
Либия. 
Италианският премиер заяви, че двамата са се съгласили за "съвместна инициатива" и искат да има среща на всички 
враждуващи групи в северноафриканската страна, за да се направи нов опит за постигане на мир. 
По-рано Италия обвиняваше Франция, че подкопава усилията й за спиране на гражданската война в Либия, но Макрон 
настоя, че Париж и Рим работят в тясно сътрудничество. 
 
Economy News 
 
√ Цените на хляба в ЕС 
През 2018 г. цената на хляба и зърнените храни в Европейския съюз (ЕС) беше повече от три пъти по-висока в най-скъпата 
държава-членка, отколкото в най-евтината. Когато нивата на цените в страните се сравняват със средния за ЕС индекс на 
равнището на цените от 100, резултатите показват, че през 2018 г. цената на хляба и зърнените култури е била най-висока 
в Дания (с индекс на равнището на цените 152), следвана от Австрия (135) , Люксембург и Финландия (и 127). За разлика 
от това, нивата на цените за хляб и зърнени култури през 2018 г. са били най-ниски в Румъния (с индекс на ценовото 
равнище от 54), следван от България (62) и Полша (68). 


