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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
   
Zanas.eu 
 
√ Ще задължат ли работодателите да наемат хора с увреждания?  
Капка Панайотова от Център за независим живот, Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в София и Васил 
Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България коментираха в сутрешния блок на Нова телевизия искането  
работодатели да наемат определен брой хора с увреждания. 
Долапчиев смята, че правителството проявява кураж като подема обсъждането на темата. Той напомни, че подобни 
изисквания има и в Германия и те работят напълно успешно. 
Васил Велев от своя страна заяви, че квотите за наемане на хора с увреждания трябва да са еднакви, както за държавната 
администрация, така и за бизнеса. 
Според него обаче е недопустимо подобни изисквания да има за малките предприятия.  
„Не трябва да се върви по пътя на задължаванията и изискванията, а по пътя към насърчаването и подкрепата. 
Задължаването винаги води до контрол, а когато него го има, винаги се намират 101 начина за заобикаляне на 
изискването“, каза Велев. 
Долапчиев напомни, че не може човекът с увреждания да се приема като бреме.  
„Човекът с увреждания може и да е абсолютно достоен, за да работи напълно ефективно и да се развива“, поясни той. 
 
24rodopi.com 
 
√ Късно идва, рано тръгва, кафе след кафе - българският работник ефективен само 5 часа на ден  
Българският работник е ефективен само в пет от всички 8 часа от трудовия работен ден у нас. През останалите 3 часа той 
не е полезен за бизнеса. Това показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Това означава, че служителите са работоспособни едва 60% от прекараното във фирмата време. Причината за това са 
закъснения, по-ранни тръгвания, пиене на кафе, пушене и писане на имейли, обяснява Васил Велев, председател на АИКБ, 
цитиран от „Монитор“.  
Сред основните пречки да не изпълняваме служебните си задължения се оказва и сърфирането със смартфони. Според 
Асоциацията на индустриалния капитал обаче по-важно било какво се създава за това време по брутен вътрешен продукт 
на глава от населението, където страната ни се нареждала на едно от последните места в света. 
Същевременно проучване на Евростат показва, че работната седмица у нас е една от най-дългите в Европа. С 40 часа и 8 
минути се нареждаме на второ място след Гърция, където се трудят по 42 часа на седмица.  
„За мен този резултат е странен, защото много от заетите в южната ни съседка работят на непълно работно време заради 
икономическата криза. Процентът на безработица там е в пъти по-голям, отколкото у нас“, поясни Васил Велев.  
Работната седмица е по-къса единствено във Франция – 35 часа, и в Белгия – 38 часа. За сравнение Международната 
организация на труда препоръчва 4-дневна работна седмица.  
Според Велев вариантът не бил добър. По време на кризата, когато нямало работа, бизнесът се опитал да наложи този 
модел, но служителите били недоволни, че получават по-ниски възнаграждения. По думите му 40-часовата работна 
седмица била нормална за Съюза. У нас проблемът бил друг, а именно с полагането на извънреден труд. 
Служителите искали да работят над нормата, заради по-високите възнаграждения, които получавали, но законът не им го 
позволявал, поясни Велев. Годишно те могат да полагат не повече от 150 часа извънреден труд. Работодателите също не 
били съгласни с това ограничение заради недостига на кадри. Освен това до 5 години се очаквало да има глад за 500 000 
специалисти, обяснява Велев. 
Въпреки отлива на работна сила страната ни не губела позиции в сектор индустрия. За сравнение брутната добавена 
стойност на промишлеността у нас била 24.5% при 19.5% средно за Европа. 
 
Днес+ 
 
√ Българският работник ефективен само 5 часа на ден  
Българският работник е ефективен само в пет от всички 8 часа от трудовия работен ден у нас. През останалите 3 часа той 
не е полезен за бизнеса. Това показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Това означава, че служителите са работоспособни едва 60% от прекараното във фирмата време. Причината за това са 
закъснения, по-ранни тръгвания, пиене на кафе, пушене и писане на имейли, обяснява Васил Велев, председател на АИКБ. 
Сред основните пречки да изпълняваме служебните си задължения се оказва и сърфирането със смартфони. Според 
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Асоциацията на индустриалния капитал обаче по-важно било какво се създава за това време по брутен вътрешен продукт 
на глава от населението, където страната ни се нареждала на едно от последните места в света. 
Същевременно проучване на Евростат показва, че работната седмица у нас е една от най-дългите в Европа. С 40 часа и 8 
минути се нареждаме на второ място след Гърция, където се трудят по 42 часа на седмица. „За мен този резултат е странен, 
защото много от заетите в южната ни съседка работят на непълно работно време заради икономическата криза. Процентът 
на безработица там е в пъти по-голям, отколкото у нас“, поясни Васил Велев. Работната седмица е по-къса единствено във 
Франция – 35 часа, и в Белгия – 38 часа. За сравнение Международната организация на труда препоръчва 4-дневна работна 
седмица. Според Велев вариантът не бил добър. По време на кризата, когато нямало работа, бизнесът се опитал да наложи 
този модел, но служителите били недоволни, че получават по-ниски възнаграждения. По думите му 40-часовата работна 
седмица била нормална за Съюза. У нас проблемът бил друг, а именно с полагането на извънреден труд. 
Служителите искали да работят над нормата, заради по-високите възнаграждения, които получавали, но законът не им го 
позволявал, поясни Велев. Годишно те могат да полагат не повече от 150 часа извънреден труд. Работодателите също не 
били съгласни с това ограничение заради недостига на кадри. Освен това до 5 години се очаквало да има глад за 500 000 
специалисти, обяснява Велев. 
 
Нова Варна 
 
√ Българският служител е ефективен само 5 часа дневно  
Българският работник е ефективен само в пет от всички 8 часа от трудовия работен ден у нас. През останалите 3 часа той 
не е полезен за бизнеса.  
Това показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал. Това означава, че служителите са работоспособни 
едва 60% от прекараното във фирмата време. Причината за това са закъснения, по-ранни тръгвания, пиене на кафе, пушене 
и писане на имейли, обяснява Васил Велев, председател на АИКБ, пише “Монитор”.  
Сред основните пречки да не изпълняваме служебните си задължения се оказва и сърфирането със смартфони. Според 
Асоциацията на индустриалния капитал обаче по-важно било какво се създава за това време по брутен вътрешен продукт 
на глава от населението, където страната ни се нареждала на едно от последните места в света. Същевременно проучване 
на “Евростат” показва, че работната седмица у нас е една от най-дългите в Европа. С 40 часа и 8 минути се нареждаме на 
второ място след Гърция, където се трудят по 42 часа на седмица.  
„За мен този резултат е странен, защото много от заетите в южната ни съседка работят на непълно работно време заради 
икономическата криза. Процентът на безработица там е в пъти по-голям, отколкото у нас“, поясни Васил Велев. Работната 
седмица е по-къса единствено във Франция – 35 часа, и в Белгия – 38 часа. За сравнение Международната организация на 
труда препоръчва 4-дневна работна седмица. Според Велев вариантът не бил добър. По време на кризата, когато нямало 
работа, бизнесът се опитал да наложи този модел, но служителите били недоволни, че получават по-ниски 
възнаграждения.  
По думите му 40-часовата работна седмица била нормална за Съюза. У нас проблемът бил друг, а именно с полагането на 
извънреден труд. Служителите искали да работят над нормата, заради по-високите възнаграждения, които получавали, но 
законът не им го позволявал, поясни Велев. Годишно те могат да полагат не повече от 150 часа извънреден труд. 
Работодателите също не били съгласни с това ограничение заради недостига на кадри. Освен това до 5 години се очаквало 
да има глад за 500 000 специалисти, обяснява Велев. Въпреки отлива на работна сила страната ни не губела позиции в 
сектор индустрия. За сравнение брутната добавена стойност на промишлеността у нас била 24.5% при 19.5% средно за 
Европа. 
 
Информационна агенция "Черно море" 
 
√ Работим най-много в Евросъюза, но не сме ефективни. Защо? 
Причините: Закъснения, пиене на кафе, пушене, писане на имейли... 
Българският работник е ефективен само в пет от всички 8 часа от трудовия работен ден у нас. През останалите 3 часа той 
не е полезен за бизнеса. Това показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Това означава, че служителите са работоспособни едва 60% от прекараното във фирмата време. 
"Причината за това са закъснения, по-ранни тръгвания, пиене на кафе, пушене и писане на имейли", обяснява Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
Сред основните пречки да изпълняваме служебните си задължения се оказва и сърфирането със смартфони. Според 
Асоциацията на индустриалния капитал обаче по-важно било какво се създава за това време по брутен вътрешен продукт 
на глава от населението, където страната ни се нареждала на едно от последните места в света, предаде БТА. 
Същевременно проучване на Евростат показва, че работната седмица у нас е една от най-дългите в Европа. С 40 часа и 8 
минути се нареждаме на второ място след Гърция, където се трудят по 42 часа на седмица. 
"За мен този резултат е странен, защото много от заетите в южната ни съседка работят на непълно работно време заради 
икономическата криза. Процентът на безработица там е в пъти по-голям, отколкото у нас", поясни Велев. 
Работната седмица е по-къса единствено във Франция – 35 часа, и в Белгия – 38 часа. За сравнение Международната 
организация на труда препоръчва 4-дневна работна седмица. Според Велев вариантът не бил добър. 
По време на кризата, когато нямало работа, бизнесът се опитал да наложи този модел, но служителите били недоволни, 
че получават по-ниски възнаграждения. По думите му 40-часовата работна седмица била нормална за Съюза. У нас 
проблемът бил друг, а именно с полагането на извънреден труд.  
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Служителите искали да работят над нормата, заради по-високите възнаграждения, които получавали, но законът не им го 
позволявал, поясни Велев. Годишно те могат да полагат не повече от 150 часа извънреден труд. 
Работодателите също не били съгласни с това ограничение заради недостига на кадри. Освен това до 5 години се очаквало 
да има глад за 500 000 специалисти, обяснява Велев. 
Въпреки отлива на работна сила страната ни не губела позиции в сектор индустрия. За сравнение брутната добавена  
стойност на промишлеността у нас била 24.5% при 19.5% средно за Европа. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Клуб Z 
 
√ В името на еврото: властта обеща 7 мерки до юни 2019 
Кабинетът одобри План за действие заради присъединяването ни към ERM II и Банковия съюз 
От качеството на изпълнение на обещаните мерки до юни 2019 г. зависи дали ще подаваме апликации за членство в 
чакалнята за еврото и Банковия съюз. 
Кабинетът одобри план за действие със 7 конкретни мерки, свързани с подготовката на България за присъединяване към 
чакалнята за еврото и европейския банков съюз. Те трябва да бъдат изпълнени до юни 2019 г. 
България вече заяви намерения за присъединяване към Валутния механизъм (ERM II) и към Банковия съюз до юли 
догодина. За целта на 29 юни т.г. бе изпратено официално писмо от министъра на финансите и управителя на Българска 
народна банка (БНБ) за участие в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с 
Европейската централна банка по смисъла на Регламент (ЕС) №1024/2013 и за намеренията на страната за кандидатстване 
във Валутния механизъм, което получи и политическата подкрепа на Еврогрупата. 
Освен писмото за намерения обаче не са подадени необходимите за целта апликации. Вероятно ще се случи след оценката 
за изпълнението на мерките и ще ги гарантира. За всяка от тях трябва да получим одобрението на Европейската централна 
банка (EЦБ), Европейската комисия и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIOPA). 
В Плана за действие са включени мерки, които, предвид поетите с писмото ангажименти, следва да се изпълнят до края 
на юни 2019 г. Мерките се изразяват в: 
1. Засилване на рамката на надзора в банковия сектор чрез тясно сътрудничество с ЕЦБ и предприемане на 
необходимата подготовка в съответствие със съществуващите процедури, чрез извършване на редица промени в 
националното законодателство, като се предвижда към края на 2018 г. те да бъдат одобрени от Народното 
събрание; 
Докладите за конвергенцията на ЕЦБ отчитат, че БНБ не изпълнява изискванията за независимост на централните банки - 
институционална, финансова и персонална независимост. 
Ефективността на управление "Банков надзор" пък беше сериозно компрометирана от срива на КТБ през 2014 г., довел и 
до бюджетен дефицит същата година заради спешните заеми, изтеглени от държавата. В случай че членството на България 
в банковия съюз бъде одобрено, ЕЦБ ще поеме надзора върху първите пет най-големи банки у нас. Но може да контролира 
и други - ако реши, че качеството на активите им е незадоволително.  
2. Подобряване на макропруденциалната рамка чрез въвеждане до края на 2018 г. на макропруденциални инструменти 
в Закона за кредитните институции, позволяващи налагането на системно ниво на изисквания към 
кредитополучателите; 
Целта на макропруденциалните политики е да предотвратят натрупването на рискове във финансовата система. Такива 
видяхме, че съществуват при водената от КТБ кредитна политика - заради пропуски в нормативната и поднормативна 
уредба. 
3. Засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества); 
Най-сетне ще има някой орган, който ще контролира българската Комисия за финансов надзор (КФН). Дори ще са два - 
Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и европейската агенция, която отговаря за 
контрола на инвестиционните посредници и управляващите дружества. Ще има промяна на рисковите критерии за 
пенсионни и застрахователни компании, а EIOPA ще следи за инвестиции в свързани лица, завишени оценки за някои 
активи в портфейлите на дружествата, скрити концентрации на собственост. Добрите европейски практики вече няма да 
са само препоръчителни, а и задължителни за КФН. 
А стратегията за интеграция на капиталовите пазари в ЕС предвижда до 2025 г. в Общността да се създаде единен регулатор 
на небанковия финансов сектор - и от КФН може и да няма нужда. 
4. Подобряване на рамката за несъстоятелността след извършване на преглед на законодателството и изготвяне 
на съответните законови изменения; 
Изключително бавните процедури по приключване на несъстоятелност. За това България е критикувана от Еврокомисията 
в препоръките й в рамките на т.нар. Европейски семестър. Политиката по несъстоятелност е критикувана, защото е сложна, 
позволява протакане, високи разходи и малка възвръщаемост и има тенденция делата за преструктуриране да завършват 
с ликвидация. 
5. Засилване на рамката за борба с изпирането на пари; 
Неефективността на българското финансово разузнаване, сведено до структура в Държавната агенция по национална 
сигурност (ДАНС) проличава много пъти - и в примера с фалита на КТБ, и при други големи сделки у нас. 
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6. Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия посредством преглед и оценка на 
законодателната, регулаторната и функционална рамка и отправяне на препоръки, свързани с преодоляването на 
несъответствията между българското законодателство и най-добрите международни практики, в последствие и 
изготвяне на законодателни текстове в съответствие с насоките на ОИСР; 
Една от най-сложните и тежки реформи - и голямо предизвикателство пред управляващите, ще е при управлението на 
държавните фирми и връщане на пазарните механизми в тях и по-голяма отчетност - срещу партийния контрол и 
непрофесионални назначения.   
7. Ратифициране от Народното събрание на Споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски 
в Единния фонд за преструктуриране. 
Едно от изискванията на Еврогрупата е България да се присъедини към Единния механизъм за преструктуриране и фонда 
към него - задължения, произтичащи от членсто в Банковия съюз. Това означава, че ако възникне проблем с банка у нас, с 
"оправянето" му ще се заемат европейските механизми, а не БНБ и Фондът за гарантиране на влоговете на гражданите в 
банките (ФГВГБ). А Европейската централна банка ще решава кога да е намесата им - и по какъв начин. 
Изпълнението на тези мерки ще осигури спазването на предварително поетите ангажименти в области на политиката, 
които са от голямо значение за плавния преход към ERM II и към Банковия съюз до юли 2019 г., и като краен резултат да 
се въведе еврото след изпълнение на всички критерии за конвергенция, посочват от правителството. 
 
√ Шефът на КЕВР ни подготвя за здраво поскъпване на газа 
Причините: движението на цените на петрола и курса на долара 
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов ни подготвя за сериозно поскъпване 
на природния газ от 1 октомври. Това означава и по-високи сметки за отопление през зимния сезон. 
"Има риск от сбъдване на прогнозата на "Булгартрансгаз" за поскъпване на природния газ с 15% от следващото тримесечие. 
Всичко зависи от движението на цената на петрола на международния пазар. Очакваме на 10 септември да получим 
заявлението на "Булгаргаз" за цени за четвъртото тримесечие. И ще се съобразим, естествено, с направеното заявление, 
като то ще мине през щателен анализ и проверка от нашите експерти“, каза доц. Иван Иванов. 
До края на септември КЕВР ще се произнесе за цената на природния газ за последното тримесечие. Иванов е категоричен, 
че увеличение ще има и възможностите КЕВР да влияе на този процес са "силно ограничени". 
"Ние преди всичко трябва да проверим методиката на изчислението и дали предложената цена е в съответствие с договора 
между "Газпром Експорт" и "Булгаргаз" за цената на природния газ. Но движението на цените и курсът на долара в момента 
са в неблагоприятна посока", отбеляза шефът на КЕВР, добавяйки, че това се вижда и по цените на течните горива по 
бензиностанциите. 
Иван Иванов обеща, че ако се наложи поскъпване и на топлинната енергия, КЕВР ще направи "всичко възможно това да се 
случи в началото на отоплителния сезон". Защото не искам да си помисля дори, че може да се прави увеличение по средата 
на януари. Но много малко зависи от КЕВР – в цената на природния газ и топлинната енергия ние нямаме сериозни 
инструменти за въздействие, коментира още той. 
Запитан дали България предприема действия, след като Европейската комисия (ЕК) сключи се споразумя с "Газпром" да 
не понася санкции и да намали цените на природния газ за осем европейски страни от Централна и Източна Европа спрямо 
нивата в други европейски държави, Иванов отговори: "Това, което е решение на ЕК, подлежи на изпълнение след 
публикуване на официалния вестник на ЕК. Но такава публикация още няма. След това в рамките на 10 седмици "Газпром" 
е задължен да започне преговори със засегнатите 8 страни. Това е дългосрочен вариант и смятам, че ще има развитие". 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Има сериозни пропуски в подготовката на България за влизане в еврозоната 
Георги Ганев, икономист и преподавател в СУ Св. Климент Охридски, „В развитие“ 
Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да има равни правомощия с Българската народна банка (БНБ), за да получи 
членство в чакалнята на еврозоната. Това каза Георги Ганев, икономист и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, в 
предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки. 
„На много места в закона за БНБ трябва да се добави като имащи правомощия наравно с БНБ и ЕЦБ, а в някои случаи и 
Съвета на Европейския съюз, което досега не е предложено в законопроекта на правителството, а трябва да се направи“. 
Двете големи празнини в плана за действие за влизане във валутния механизъм ЕRM II на правителството са конфликтът 
на интереси в закона за корупцията и липсата на ЕЦБ като имаща равни правомощия в много отношения с БНБ, обясни 
Ганев. 
„Втората област, която не е засегната по никакъв начин и ще продължи да присъства в европейските доклади, тъй като не 
отговаря правно на изискванията за членство, е забелязаният от юристите на ЕЦБ конфликт на интереси в Закона за 
противодействие на корупцията. В закона е въведено основание за изключване от всякаква длъжност, включително и 
управители на БНБ. ЕЦБ разчита това като противоречащо на изискванията за независимост на членовете на управителния 
съвет на национална банка“. 
Икономистът изрази мнението си и за въведения преди 21 години валутен борд в България. 
„Трябва да се отбележи, че през изминалите 21 години с валутен борд в България, особено при казуса КТБ и последвалата 
атака срещу няколко банки в страната, се вижда, че механизмът може да издържа. Необходимо е да има достатъчно 
буфери във фискалната система и голямо обществено доверие в останалата банкова система, за да се посрещат без 
драстични мерки подобни епизоди. Най-вероятно това ще се формализира“. 
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√ 195 хил. електрически и хибридни превозни средства са продадени в Европа за полугодието 
Най-бързо се увеличават продажбите в Германия - с 52%, а лидер в Европа е Норвегия 
195 хил. електрически и хибридни превозни средства са продадени в Европа през първата половина на 2018 г. Това е с 42% 
повече в сравнение със същия период на 2017 г., сочат данните на The Electric Vehicle World Sales Database, пише Investor.bg, 
позовавайки се на пресцентъра на ELECTRO MOBILITY EXPO 2018*.  
Данните включват всички леки и лекотоварни автомобили с електрически батерии (BEV) и Plug-in Hybrids (PHEV). 
51% от всички продажби в сегмента са изцяло на електрически коли, става ясно още от даните. Според проучването 
автомобилите с горивни клетки също си проправят път, макар и по-бавно и предпазливо – за периода са продадени 87 
спрямо 66 за миналата година. 
Макар и все още в малки обеми, през първата половина на 2018 г. всички европейски пазари отбелязват ръст в продажбите 
на автомобили с алтернативно задвижване. Най-бързо се увеличават продажбите в Германия - с 52%. 
Лидер в Европа по брой продадени автомобили остава Норвегия, която държи дял от 37% от всички продадени тази година 
автомобили в сегмента. Според The Electric Vehicle World Sales Database причините са в стимулите - значително спестяване 
от данъците за електромобили и хибриди, по-ниски оперативни разходи и добре развита зарядна инфраструктура в 
страната. 
 
БНТ 
 
√ АПИ пуска обществена поръчка за плащанията на електронни винетки и ТОЛ такса 
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира обществена поръчка за обслужване на картови плащания на такси за 
ползване на републиканската пътна мрежа, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални 
устройства ПОС и изграждане на интерфейсна връзка, съобщиха от пресцентъра на Пътната агенция. 
По този начин се осигурява свързване на изчислителната система, обслужваща ПОС устройствата на АПИ и изчислителната 
система на БОРИКА за обслужване на плащания с платежни карти на територията на България. 
Процедурата е по договаряне без предварително обявление по ЗОП - чл.18 ал.1 т. 8, тъй като поръчката може да се 
реализира само от „Борика“ АД, въз основа на изключителните права на дружеството, съгласно издаден от БНБ лиценз. 
Индикативната стойност на поръчката е 7,2 млн. лв. без ДДС и е за срок от 3 години. 
 
√ Лидерът на групата на ЕНП в Брюксел: България да бъде приета незабавно в Шенген 
България трябва да бъде приета незабавно в Шенген: това заяви лидерът на евродепутатите от ЕНП Манфред Вебер в 
Резово - най-югоизточната континентална точка на ЕС. Вебер се съгласи с аргументите на премиера Борисов да не подпише 
споразумението за връщане на мигранти и прие тезата, че охраната на границите от първостепенна важност. Министър-
председателят и влиятелният германски политик направиха проверка как се пази границата ни с Турция. 
Манфред Вебер видя как външната за ЕС граница между България и Турция се пази по въздух, суша и вода. 
Манфред Вебер, председател на групата на ЕНП в ЕП: България дава доказателство, че може да се осъществява граничен 
контрол, да се пази външната граница и да се спре нелегалния миграционен натиск.България върши страхотна работа в 
защита на границите на ЕС. 
Манфред Вебер отбеляза още, че много важно е доброто сътрудничество по темата на страната ни с Турция, както и добрия 
диалог между премиера Борисов и турския президент Ердоган. Според Вебер страната ни може да бъде пример за другите 
европейски страни по отношение на ефективния граничен контрол. 
Манфред Вебер, председател на групата на ЕНП в ЕП: Впечатленията ми след посещението ми днес е, че България 
изпълнява напълно изискванията и трябва незабавно да бъде приета в Шенген, защото се справя по-добре в опазването 
на границите дори от някои страни, които отдавна са в Шенген. 
Вебер каза, че ще бъде добре скептиците от Франция, Германия и Холандия да дойдат и да видят как се пази границата ни 
с Турция. 
Манфред Вебер, председател на групата на ЕНП в ЕП: Няма първа и втора класа европейци, ние сме равни хора и трябва 
да приемем, че разширението на Шенген ще помогне за опазването на нашите граници. 
Премиерът Борисов заяви, че настоява страната ни да бъде приета с въздушните и морските си граници в Шенген веднага. 
Той допусна изчакване за сухопътните, защото това е в полза на по-добрия контрол на мигрантския поток, който влиза от 
Гърция. 
Бойко Борисов, министър-председател: Действително България в момента е модел, който ако Гърция, Италия и Испания 
го приложат, от една страна да си пазят границите, това това е нашето задължение към Европа - ние си го изпълняваме. И 
за това не считам, че трябва да ни наказват с връщане на мигранти. За това не съм се съгласил да подпиша споразумението. 
Ако всичките държави си свършат така своя ангажимент, годишно ще идват по 10 - 15 хиляди мигранти в ЕС. 
Вебер допълни, че големият проблем на някои държави е охраната на морски граници, а през Българската на Черно море 
фактите показват, че мигрантския поток е нулев. 
Бойко Борисов, министър-председател: И сега ще го заведа да го изкъпя, за да види, че българското море е точно толкова 
топло, колкото гръцкото и могат с кораби и с лодки да идват колкото искат. 
Борисов и Вебер бяха единодушни, че освен добро опазване на границите трябва да се създадат и центрове за настаняване 
на мигранти извън ЕС. 
 
√ В Брюксел ще се проведе среща за разпределяне на мигрантите в Средиземно море 
В Брюксел днес ще се проведе мини среща на високо равнище, за да се обсъди разпределянето на мигрантите. България 
няма да участва. На форума са поканени 12 страни, от така наречената "ос на желаещите". 
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Италия, Франция, Германия, Австрия, Испания, Португалия, Люксембург, Холандия, Белгия, Малта, Гърция и Ирландия. 
Това са страните, които днес ще търсят решение в Брюксел за разпределянето на мигранти. 
Италианският вицепремиер Луиджи Ди Майо, който е и лидер на движението "Пет звезди" запраши, че неговата партия 
ще гласува за замразяване на вноската на страната в ЕС, ако други държави не се съгласят да приемат мигрантите от кораба 
Дичоти. От 4 дни той се намира на пристанището в Катания. 
Властите в Рим разрешиха кораба да акостира при условие, че мигрантите бъдат разпределени в други европейски 
държави.  
Европейската комисия обяви, че търси решение на проблема. На борда има 150 мигранти. Вчера на около двайсетина деца 
беше разрешено да слязат на суша. 
От Европейската комисия заявиха, че мерките за уреждането на конкретни случаи не са достатъчни, а са необходими 
"структурни решения". 
 
“Монитор“ 
 
√ Себастиан Курц: Намаляването на мигрантския поток ще подобри атмосферата в ЕС 
Австрия трябва да се възползва максимално от председателството си на Европейския съюз, за да намали напрежението в 
Европа, заяви вчера австрийският канцлер Себастиан Курц, цитиран от ДПА. 
Курц държа реч пред близо 3000 членове на Християндемократически съюз на събрание в провинция Тюрингия, Източна 
Германия. 
Австрийският канцлер заяви, че една от причините за напрежението е огромният брой мигранти, пристигнали в Европа 
през последните години. Курц посочи, че мигрантският поток е изправил няколко европейски държави пред трудната 
задача да се погрижат за новопристигналите. 
Кризата с мигрантите показа, че "Европа достига до крайния си предел, когато няма действащи външни граници", добави 
канцлерът. 
Проведената през юни среща на върха на ЕС допринесе за появяването на нова тенденция в Европа. Хората вече гледат на 
ситуацията по различен начин и фокусът сега е върху засилването на Фронтекс, каза още Курц. 
Полагат се усилия и за оказване на помощ на Гърция и Италия, които приемат най-много мигранти на своя територия и 
често се чувстват изоставени от останалите държави членки на ЕС. 
Канцлерът отбеляза и че все по-малко хора решават да прекосяват Средиземно море с цел да достигнат Европа, посочва 
ДПА. 
 
√ Андрей Новаков: Нагласата в ЕС е да отпадне местенето на стрелките 
До пролетта ЕК трябва да вземе решение по въпроса 
Вече 60 села са включени в платформата, с която целим да преборим обезлюдяването, казва в интервю пред "Монитор" 
евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ. 
- Г-н Новаков, в четвъртък приключи анкетата, инициирана от Европейската комисия във връзка с лятното часово 
време. Оказа се, че е предизвикала огромен интерес и дори на моменти сайтът е блокирал. Очаквано ли е за вас? 
- Очевидно темата е важна за хората, щом по средата на лятото в анкетата са гласували 4,6 млн. души, които са изразили 
мнение за и против промяната на часовото време. Това показва, че ЕС трябва да вземе отношение по въпроса, без значение 
в каква посока. Явно хората очакват такова нещо. Много от мненията, които чух от граждани от различни сфери, на учени, 
на представители на бизнеса, са в посока на това местенето на стрелките да отпадне. Без значение дали ще се запази 
лятното или зимното часово време. Поне с такова впечатление оставам и от разговорите си с различни хора. Това, което 
на мен ми липсва, е аргументирано с научни доводи мащабно изследване по темата. Досега има само откъслечни, непълни 
изявления на различни учени, базирани на собствените им възгледи. Според мен това не може да бъде достатъчно, за да 
се вземе решение. Въпросът има много страни. От едната - е бизнесът, според който ако местенето на стрелките отпадне, 
ще се увеличат разходите ни за осветление и отопление. Еколози пък смятат, че това ще увеличи отделянето на въглеродни 
емисии, за да се осигури повече електричество. В същото време има хора, които твърдят, че се чувстват зле, когато се 
връща времето назад. Лекари също потвърждават, че в периода на смяна все повече хора се чувстват дискомфортно. 
Затова трябва да се намери някакво балансирано решение и смятам, че до края на мандата трябва да имаме ясна и 
категорична позиция. 
- На този етап все пак може ли да се направят някакви изводи от тази анкета? Доколкото знам, отговорите ще 
бъдат анализирани от комисията през следващите седмици. 
- Точно така. Предполагам, че повечето хора са за това да отпадне смяната на часа, поне спрямо това, което виждам. Оказва 
се, че болшинството е на това мнение. Но нека не бързаме все пак и да изчакаме официалните данни. Все пак анкетата е 
изключително представителна извадка. Става дума за около 5 млн. души, които доброволно са взели участие в нея. 
- Можем ли тогава да кажем, че нагласите в ЕС са за отпадане на местенето на стрелките? 
- Щом позицията на Европейския парламент беше да делегира мандат на Комисията да преразгледа мерките по отношение 
на промяната на часа, явно има очакване за промяна. 
- Въпросът е обаче кое време ще остане? 
- Именно. И след като има толкова много субективни фактори, е трудно да се каже. Щом има хора, които заявяват, че се 
чувстват зле, това не може да бъде неглижирано. Истината е, че все повече хора изразяват такова мнение. Лично аз никога 
не съм изпитвал дискомфорт от това, че в събота срещу неделя в 3 часа през нощта се сменят стрелките. Но всеки 
организъм реагира различно на това. В същото време не може да не се отчитат и притесненията на бизнеса, още повече, 
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че за тях това има огромно значение. Особено ако служителите им ще трябва да работят един час повече по тъмно. Това 
ще увеличи разходите за ток. 
- Но как ще се постигне консенсус между южните и скандинавските страни? 
- Именно затова е важно кое часово време ще остане. Признавам, че не очаквах да има чак такъв дебат, не мислех, че това 
е някакъв наболял проблем. Но мисля, че до април-май следващата година, ако нямаме финално решение, то поне трябва 
да изградим ясна позиция по въпроса, за да може хората да се адаптират. Но до тогава колкото повече научни и 
аргументирани изследвания има, толкова по-добре. 
- Тоест за по-малко от година трябва да има решение по този въпрос? 
- Така мисля. Най-малкото поне вече има позиция на парламента. Тази анкета идва много на време за Европейската 
комисия, още през есента ще бъдат обявени резултатите. Всъщност този въпрос е един от малкото, в който толкова активно 
участват хората и предизвиква такъв интерес. Затова смятам, че ще има реакции в кратки срокове. А и последната година 
се оказа доста продуктивна за всички европейски институции. 
- Вие сте се запознавали с проучванията на различни учени. Разделени ли са по темата или по-скоро обединени? 
- Искам да видя всеобхватно проучване - за различни часови зони, нации, етноси. Не бива да взимаме повод от откъслечни 
изследвания. Но по-скоро от материалите, които съм видял, става ясно, че позициите са в посока на отпадане на местенето 
на стрелките. Най-аргументирани изглеждат те, защото в много страни се отчита ръст на оплаквания на пациенти в 
периода, в който се сменя времето. Изглежда това надделява. 
- Готова ли е интернет платформата, която подготвяхте във връзка с инициативата да преборим обезлюдяването 
на селата у нас? 
- Формално сме готови, тя работи. Но не сме я пуснали, защото събираме колкото е възможно повече профили на села. 
Пускаме последни тестове на различните езици. Може би 50-60 са вече включените села. Дори кметове вече звънят и искат 
да участват. Всеки активен човек може да го направи. Единственото условие е снимките, които се качват, да са авторски. 
- Какво точно искат кметовете - просто да се популяризира населеното им място ли? 
- Да, много от тях споделят, че мястото им има скрит потенциал. Това е единственият им шанс да изплуват. Не очаквам 
веднага едно такова село да стане топдестинация, но ако го посетят по 2000 туристи на сезон, да речем, това би оказало 
влияние върху крехката икономика там. Лично аз се убедих в това през лятото. В едно село в Родопите, което посетих, бяха 
направили екопътека по европейски проект. Става дума за Гълъбово. 
- Това привлякло ли е туристи? 
- Говорих си със собствениците на едно от магазинчетата там и те споделиха, че реално съществуват заради тази екопътека, 
тъй като всеки ден от там минават туристи. Има и още едно нещо, към което се стремя. Не случайно една от основните 
информации, която събираме за тези села, е какво е покритието там и колко е добър интернетът. Има хора, които работят 
на компютъра си от вкъщи и не са в офиси. За тях е важно на първо място да имат спокойствие и чист въздух, а на второ - 
добър интернет. Ние целим точно тази група - хората, които искат да избягат от големия град. 
- А докъде стигна инициативата ви за младите предприемачи? 
- В момента се набират кандидатите. Знам, че само от СУ „Св. Климент Охридски“ са кандидатствали повече от 20 души. 
Това е почти 20% от цялата програма и то само от едната организация посредник. В България има и други, които събират 
кандидати. Очаквам до края на годината да изпратим първите българи по първата ни програма. Сега е моментът всеки, 
който има желание, да се възползва и да получи стипендия от 3800 евро в зависимост от дестинацията, която си избере. 
- Вие всъщност отчетохте интерес към програмата още от самото начало, нали така? 
- Точно така. Още преди да е отворена, имаше хора, които се свързаха с мен и ме питаха как може да кандидатстват, какви 
са условията. Това ни вдъхна увереност, че има интерес. Още в края на тази година трябва да излезе и първата статистика 
и да видим колко хора са кандидатствали за всички 120 места, които сме разкрили. Това може да послужи като основа за 
това да поискаме увеличаване на бюджета на програмата и на местата, които осигуряваме за кандидатите. 
- Накрая искам да засегнем и темата „Шенген“, тъй като премиерът Борисов беше на посещение в Резово заедно с 
председателя на групата на ЕНП в Европарламента Манфред Вебер. Той изтъкна, че България изпълнява всички 
критерии и трябва веднага да влезе в Шенген, защото се справя по-добре от други страни в опазването на граници. 
Често си говорим за това, но може ли да стане реалност? 
- Ако приемем изключително обективни критерии за това кога да влезем в Шенген, то на практика трябва да стане веднага. 
Държавата оттук насетне няма какво повече да направи. Винаги се намира обаче някой чисто субективно да каже, че е 
необходимо още нещо. Истината е, че сме си свършили работата. Справедливостта изисква България да влезе час по-скоро 
в шенгенското пространство и е обезкуражаващо тогава, когато се намират какви ли не формални поводи това да се 
отложи. Смятам, че както при кандидатстването за член на ЕС има преговори глава по глава, които са прозрачни, същото е 
и с Шенген. И когато си отговорил на всичко, наел си достатъчно хора, които да пазят границите, няма повод някой да каже, 
че не си готов. Надявам се този субективизъм да отпадне. 
Визитка: 
Роден е на 7 юли 1988 г. в Пазарджик 
Има бакалавърска степен по публична администрация, като по време на образованието си изучава мениджмънт и 
управленски технологии, теория на управлението, местно самоуправление и други 
Магистър по право, специализира в областта на правните науки 
През 2014 г. година специализира в САЩ по програма за млади лидери от цял свят 
Член е на комисията по регионално развитие в ЕП 
Заместник на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол в ЕП 
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√ Ивайло Дичев: Висшето образование в България запада и умира 
Ако се направи болезнена, тежка реформа в българското образование, хиляди хора трябва да излязат от него  
Интервю на Веселина Миланова с проф. Ивайло Дичев 
Трябва да се концентрира някакво усилие, ако изобщо искаме да спасим висшето образование в България, което запада и 
умира. Това каза в предаването „Преди всички“ културологът проф. Ивайло Дичев, който коментира темата с 850-те 
незаети места в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за новата академична година. 
"Висшето образование е глобален бизнес за милиарди, в който ние се конкурираме със световни университети. Тези 
университети - в Дания, или в Холандия, най-вече в Америка привличат непрекъснато чуждестранни студенти - повече от 
половината са пълни с хора от чужбина, които плащат такси и някой ден се включват в местната индустрия. Защо това не 
става в България? Първо, защото ние сме една расистка държава - видяхме го около мигрантската криза. Второто нещо - 
трябва висшето образование в България в голямата си част трябва да премине на английски език, най-малкото да е 
двуезично", подчерта проф. Дичев. 
Бюджетът на Харвард е сравним с този на българската държава. Опитваме се да привличаме чуждестранни студенти, но е 
крайно непривлекателно „идването да се живее в София“, продължи анализа си преподавателят: 
„Житейските условия при нас, в Студентски град, са ужасни. Кампусът, където аз работя, е целият в кал всяка година. По 
света имаме явлението кампус, където са университетите, общежитията и където е много приятно да прекара човек 
няколко години от студентския си живот. Цялото това като го премислите, ще разберете защо ние, Софийският университет, 
сме някъде между 800-но и 1000-но място.“ 
Дичев вижда като основен проблем пред цялото ни образование, не само пред висшето, това, че "курсовете, това, което 
се прави в тях, до голяма степен се върти около осигуряване на поминък на преподавателите": 
"Ако трябва да се направи някаква болезнена, тежка реформа в момента в българското образование, трябва много хора 
или да се преформатират – да променят своите специалности, или просто да бъдат уволнени, да бъдат махнати, да бъдат 
назначени някакви други хора, които преподават неща, свързани със съвременния свят, със съвременния живот. Това няма 
сила, която да го направи. Става дума за хиляди хора, които работят в тези места." 
Ивайло Дичев акцентира върху факта, че 45 хиляди зрелостници излизат от средното училище, а 46 хиляди свободни места 
се обявяват в университетите. "Няма как да разчитаме само на нашите си хора. Ако решим това - да се изолираме от света, 
от световната наука, от процесите, които текат глобално, ние трябва да сведем университетите до това, което са били в 
края на 19-и век: да подготвят учители, по-ниски специалности, а всички по-сериозни специалисти, които ще ни трябват, 
да ги внасяме от чужбина", предупреди той.  
Цялото интервю е в звуковия файл. 
 
√ Лондонското сити ще тества забрана за повечето неелектрически автомобили 
Лондонският финансов квартал, известен като Лондонското сити, планира да въведе пробно забрана за повечето 
автомобили, които не са електрически, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. 
Пилотната схема ще се отнася до южната част на "Мур Лейн", малка улица в северната част на квартала, и там ще бъде 
позволено движението само на електромобили и хибриди, уточни администрацията на Лондонското сити.  
Внимателно ще анализираме резултатите от пилотния проект и ще използваме резултатите за бъдещи предложения в 
други области на Ситито, посочиха властите. 
Проектът се изпълнява заради високите равнища на отделяни вредни газове по малките улички в историческия център на 
Лондон. 
На по-късен етап забраната може да бъде приложена за целия квартал. 
Проектът ще помогне на Лондон да настигне други европейски градове, като Париж, където се предвижда цялостна 
забрана на традиционните автомобили към 2030 година.  
Информацията е на БТА. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Само 1,5 млрд. евро е получила България по оперативните програми досега 
Основният проблем пред усвояването на парите от Брюксел остават тромавите процедури и точещото се с години 
обжалване на тръжните процедури 
Към края на юли 2018 г. страната ни е получила малко над 1,5 млрд. евро от Европейския съюз (ЕС) по линия на 
Оперативните програми за програмния период 2014-2020 г. Общият бюджет на всички програми, финансирани от Брюксел, 
е 7,52 млрд. евро, а заедно с националното доплащане сумата е 8,8 млрд. евро. 
Получените средства са 1,51 млрд. евро, а общо платените пари, заедно с националното финансиране, възлизат на малко 
над 2 млрд. евро. 
Обща сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към 31 юли е 479 млн. евро, а получените 
средства от Комисията на основание изпратени заявления за плащане към края на юли са в размер на малко над 1 млрд. 
лв. 
Предвид наближаващия край на настоящия програмен период изпълнението продължава да напредва бавно, а търговете 
понякога се точат с години заради обжалвания.  

http://bnr.bg/post/101011021/ivailo-dichev-za-universitetite
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По една от най-големите оперативни програми - „Транспорт и транспортна инфраструктура“ към края на седмия месец от 
годината са платени общо 454 млн. евро. От тази сума 386 млн. евро са от ЕК, а останалите 68 млн. лв. са по линия на 
национално финансиране. Срокът на програмата е до 2020 г., а общият бюджет е над 1,89 млрд. евро.  
Според данни на транспортното министерство вече са договорени 86,8% от средствата, или 1,540 млрд. евро. Получени 
средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 юли са 220 млн. евро. 
Преди дни стана ясно, че три ключови жп гари ще бъдат модернизирани със средства по програма „Транспорт“. Вече е 
одобрен проектът за реконструкция на железопътните гари Подуяне, Искър и Казичене. Общата стойност на проекта е 7,4 
млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6,3 млн. лева. 
Въпреки сериозното раздвижване, сроковете за реализирането на програмата остават притеснителни, защото по много от 
търговете за изпълнител на отделните трасета текат обжалвания.  
Плащанията по програма „Околна среда“ също продължават да изостават. Към края на юли са платени малко над 143 млн. 
евро, от които 122 млн. евро са от Брюксел, а останалите 21,5 млн. евро са национално доплащане. Общият бюджет на 
програмата обаче надхвърля 1,77 млрд. евро. 
Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 юли 2018 г. са 75 млн. евро, а 
предварителното финансиране е 84 млн. евро, става ясно още от отчета на Министерство на финансите. 
Неведнъж сме писали, че трудностите с тази програма са породени от това, че проектите по нея са огромни, а процедурите 
по стартиране на обществени поръчки за изграждане на водни цикли и пречиствателни станции са изключително тромави. 
В началото на месеца министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации 
за преработка на отпадъци с общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.  
Проектът включва две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и изграждане на площадка за 
компостиране на място за община Сухиндол. Съоръженията ще обслужват над 42 хил. жители. Общият размер на 
инвестицията е над 2,2 млн. лв. Подготвителната процедура само за тази пречиствателна станция отне повече от 3 години.  
В сектор „Води” е насочен най-големият ресурс на оперативната програма. Към момента по водното направление са 
подписани 24 договора за 946 млн. лв. 17 проекта са инфраструктурни на стойност 836 млн. лв., а безвъзмездната помощ 
по тях е 620 млн. лв. 
По оперативна програма "Региони в растеж" до края на юли са платени общо 417 млн. евро, от които 355 млн. евро са от 
ЕК, а 63 млн. евро са национали доплащания. Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 
31 юли 2018 г. са 108 млн. евро, а предварителното финансиране е 74 млн. евро. Общият бюджетна програмата е 1,5 млрд. 
евро. Програмата е изключително важна, тъй като с нейната финансова подкрепа би трябвало  да се преодолеят 
различията в развитието на регионите, както и да се овладеят негативните миграционни процеси към София и големите 
градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. Към момента има 7 актуални обяви за набиране на 
проектни прдложения, а 13 са с изтекъл срок. 
Подобно и на другите програми, и при „Региони в растеж“ основен проблем е бавенето на търговете.  
„Наличието на забава при провеждане на процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП и мобилизация на екипите 
– наличие на множество обжалвания на решенията на възложителите за избор на изпълнители по обществените поръчки, 
което води до сключването на договори извън първоначално предвидените графици за изпълнение на дейностите по 
индивидуалните проекти и съответно води до цялостна забава в реализацията на проектите“, се посочва в годишния 
анализ за изпълнението на програмата за 2017 г.  
В отчета се казва още, че промени в политическата среда в страната и необходимост от адаптация на нуждите и гъвкавост 
– настъпилите неколкократни промени в изпълнителната власт в годините от началото на програмния период води до 
нестабилност в изпълнението и понякога до забава в предприетите действия по изпълнение на програмата. 
По програма „Наука и образование за интелигентен растеж" са изплатени 111 млн. евро. От тях 95 млн. евро са от ЕК, а 
близо 17 млн. евро са по линия на национално финансиране.  
Общият бюджет на програмата е 701 млн. евро, а получените средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане 
към 31 юли 2018 г. са 19,5 млн. евро.  
Как вървят плащанията по останалите програми, може да видите от таблицата по-долу. 
 

 
 
Тепърва предстои в началото на 2019 г. ЕК да направи оценка на междинните резултати, постигнати по оперативните 
програми, които касаят напредъка на проектите и сертифицираните средства към края на 2018 г. 
 
√ Въздушният транспорт с 10-процентов ръст на оборота през второто тримесечие 
Секторът на услугите в България следва положителната тенденция от предишните тримесечия 



10 

 

Секторът на услугите в България продължава да отбелязва ръст на оборотите през второто тримесечие на 2018 г.  и така 
продължава тенденцията, наблюдавана през първите три месеца на годината и през четвъртото тримесечие на 2017-та.  
Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава с 2,8% по предварителни данни през 
второто тримесечие на 2018 г. спрямо първото.  
Това съобщи Националният статистически институт (НСИ), като цитира сезонно изгладени данни. Ръст се наблюдава при 
почти всички дейности в сектора, като най-висок е при „Въздушен транспорт“ - с 10%. Спад е регистриран само при „Воден 
транспорт“ (14,8%). 
В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на 
оборота нараства с 2,9% спрямо първото тримесечие на 2018 година.  
Най-голямо увеличение е отчетено при „Информационни услуги“ (4,1%), „Далекосъобщения“ (3,8%) и „Радио- и 
телевизионна дейност“ (3,7%). Намаление е регистрирано единствено при „Издателска дейност“ - с 10,8%. 
 

Тримесечен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ (2015 = 100), НСИ: 

 
 
При „Други бизнес услуги“ се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности, като то е 
най-голямо при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 9,1%. Най-съществен спад е 
регистриран при „Дейности по почистване“ - с 18,7%. 
Годишни изменения 
През второто тримесечие на 2018 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и 
пощи“ нараства с 12,8% в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Увеличение се наблюдава при всички 
дейности, като най-значително е при „Въздушен транспорт“ и „Пощенски и куриерски услуги“, съответно с 23,5 и 18,3%. 
Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; Далекосъобщения“ е с 15,3% по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2017 година.  
Нарастване на индекса на оборота има при почти всички дейности, като най-голям е ръстът при „Производство на филми 
и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 24,6%, „Дейности в областта на информационните 
технологии“ - с 24,5%, и „Информационни услуги“ - с 20,3%. Намаление се наблюдава само при „Издателска дейност“ 
(7,3%). 
При „Други бизнес услуги" увеличение спрямо второто тримесечие на 2017 г. е регистрирано при повечето дейности. Най-
съществен е ръстът на „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ - със 
17,4%, и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 15,6%. 
Най-голямо намаление е регистрирано при „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ - с 6,6%. 
 
√ България е на второ място в Европа по ресурси на минерална вода 
Едва 6% от находищата са добре проучени 
България е на второ място в Европа след Исландия по ресурси на натурална минерална и изворна вода с естествен 
произход, уникален състав и питейни качества. Освен с красивата си природа, вкусна храна и вино, страната ни от векове 
е известна с високите качества на своите води, които са подходящи както за профилактика на различни заболявания, 
лечебни и спа-процедури, така и за ежедневна консумация. 



11 

 

Най-значимите водоизточници с доказани 
характеристики на минералните води са около 500 на 
брой, хиляди са и находищата на натурални изворни 
води. България има по-голям брой естествени 
източници на квадратен километър площ от доста по-
големи от нея страни като Италия, Испания, Англия и 
Франция. 
По думите на проф. д-р Костадин Щерев страната ни е 
изключително богата на подземни минерални води. 
Според него, ако се сумира общият дебит на подземните 
минерални извори в България, той би могъл да 
надхвърли количеството на всички бутилирани води в 
света. Общият годишен обем на запасите на минерални 
води у нас, които могат да бъдат използвани, е над 100 
млн. кубични метра, но едва 6% от тези находища са 
добре проучени. 
Към момента общият брой на регистрираните находища 
в страната е 146. Тези, които са предоставени за 
бутилиране, са 15, от които 14 се използват ефективно.  
Капацитетът на находищата е 4185 литра в секунда или 
около 132 милиарда литра годишно – дебит, който в 
пъти надвишава средногодишното потребление на 
бутилирани води в света, равняваващ се на около 45 
милиарда литра.  
От огромното богатство на води в страната обаче реално 
се използват едва 30%. Останалият ресурс остава 
свободен, вместо да се оползотвори с цел ръст на 
индустрията и туризма. 
Наред със своите балнеологични и лечебни свойства 
българските води са изключително интересни като 
състав и предпочитани заради питейните им качества.  

 
По своята физико-химична характеристика в България практически са застъпени почти всички познати в природата води. 
Формирани в продължение на векове, те са специфични за региона, от който произлизат – например Родопите, Стара 
планина, Рила, Пирин, като от древността до днес са  използвани за лечение на многобройни заболявания. 
Около 15 до 30% от въглеродните емисии, които бутилиращата индустрия в Европа генерира, се дължат на транспорта и 
доставките на вода на дълги разстояния. 
Делът на произведените в България бутилирани води за първото полугодие на 2018 г. е над 99%. 
Редица търговски обекти като ресторанти и заведения предлагат и вносни марки от Италия, Франция, Македония и Сърбия. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Държавата срещу царя. Ще остане ли Симеон Сакскобургготски без двореца "Врана"? 
- Очаква ли ни шоково поскъпване на парното и топлата вода? 
- Защо беше арестуван бизнесменът Бенчо Бенчев? Имал ли е общ бизнес с Димитър Желязков? Коментар на 

адвокат Иво Найденов. 
- Над милион необитаеми жилища в България. Ще бъдат ли настанени бедни хора в тях? Заместник-регионалният 

министър Малина Крумова. 
- След смъртта на родилката Ренета Томова - доброволци организират акция за спасяване на създадената от нея 

конна база. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Цар без дворец? Държавата или Сакскобургготски - кой ще надделее в битката за Врана? 
- Нова кибератака! Без да разберем използват софтуера на телефоните ни, за да печелят! 
- Държавата с нови мерки срещу убийците на пътя. Боядисват в червено "зебрите" до училища и детски градини! 

Какво още? 
- Да намериш гърне с жълтици в 21 век! Ексклузивни кадри от изваждането на съкровището на нос Калиакра. 
- Потъва ли Турция в кризата? И как сривът на лирата ще се отрази на България? 
- Млад мъж напусна работа, за да възстанови селско училище. 
- Летене в облаците! Парашутисти от цял свят се събират край Монтана за един грандиозен спектакъл. 
- След 9.00 ч. -Рок и блус в Миндя. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 24 август  
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София. 
- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведа Четвърта открита дискусия за проблемите в 

адвокатурата. 
*** 
Берковица. 

- От 11.00 часа заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на 
Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще участва в официалното откриване на обновената сграда на 
Районното управление на МВР в Берковица. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в хотел „Монте Кристо" ще се проведе двудневна среща на здравните медиатори от областите 
Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област и София-град. 

*** 
Бургас. 

- От 13.00 часа в зала „Петя Дубарова" на КЦ „Морско казино" водещи учени ще представят магистърската програма 
по "Арттерапия", която ще се изучава във филиала на Националната художествена академия в града. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 до 13.00 часа във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" ще се проведе 
образователната и експертно-консултантска програма на тема „Кръговата икономика - приоритет на следващия 
програмен период на ЕС". След края на събитието ще се състои брифинг. 

- От 11.30 часа във фоайето пред зала „Варна", Община Варна, ще бъде подписана Програма за сътрудничество 
между Община Варна и Район Аймсбютел - Хамбург. Преди подписването ще се състои работна среща между 
представители на Община Варна и делегация от район „Аймсбютел". 

***  
Велико Търново./ Килифарево.  

- От 18.00 часа в музейния комплекс в града ще започне Вечер на музеите. 
***  
Велико Търново./ с. Миндя.  

- От 20.00 часа на откритата сцена в селото започва „Миндя Рок Фест" - десето юбилейно издание. 
*** 
Видин. 

- В 21.00 часа на територията на бившето военно поделение, в близост до крепостта „Баба Вида, кметът на Община 
Видин Огнян Ценков ще открие Видинския панаир. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в детски отдел на РБ „Христо Ботев" ще се проведе работилница „Приказни игри". 
*** 
Добрич. 

- От 10.30 часа в двора на детска градина №18 „Дора Габе" ще се състои тържество по повод 130 години от 
рождението на Дора Габе. 

- От 18.00 часа на сцената на пл. „Свобода" ще се проведе концерт на участници в Международен фестивал на 
изкуствата „Трикси" 2018. 

- До 31 август в Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъде представена витрина с библиотечни документи „Най 
обичам" по повод 130 години от рождението на Дора Габе. 

*** 
Пазарджик..  

- Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще направи работно посещение в Пазарджик. В 09.30 
часа министър Петков заедно с представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита ще посетят Център за 
социално включване и развитие, който се намира на ул. „Любен Боянов" №7. В 10.30 часа е предвидена среща със 
заместник-кмета Петър Петров и областния управител Стефан Мирев. В 10.45 часа ще се проведе брифинг за 
журналистите в Центъра. 

*** 
Пловдив. 

- В 19.00 часа на Летния театър в Пловдив, парк Бунарджика ще се проведе традиционният лайв-трибют в памет на 
Тодор Колев. 

- В 20.00 часа пред кино „Космос" ще се състои среща с резидентните артисти, работещи в Пловдив през 2018 г. в 
рамките на програма ADATA AiR. 

***  
Свищов.  

- От 10.00 часа в Детския отдел на Градската библиотека ще се проведе инициативата „Опознай родния си край !" - 
разходка до паметника на Дарителите и беседа за неговото създаване. 

*** 
Смолян. 
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- В 15.00 часа в зала 2 на Родопския драматичен театър ще се състои пресконференция по повод предстоящата 
премиера на спектакъла „Антигона и Хората", режисьор Делян Илиев. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в детския отдел на Библиотека „Родина" ще се състои публична лекция на тема „Тайният саботьор 
на учебния процес или ранното детско развитие чрез движение и игра". 

- От 10.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе првсконференция на НД Русофили. 
*** 
Чепеларе. 

- От 11.00 часа до 13.00 часа жителите на Чепеларе ще затворят за два часа главния път Пловдив - Смолян в знак на 
протест срещу закриването на прокуратурата в града. Протестиращите ще блокират кръстовището водещо към 
гробищния парк преди входа на ПГСГС „Никола Вапцаров", на изхода на града. 

*** 
Цигов чарк. 

- От 24 до 26 август ще се проведе пленер по дърворезба с бензино-могорен трион. 
 
√ Отново спад на Турската лира: Срива ли се икономиката на южната ни съседка? 
Вътрешнополитическото напрежение започна да се отразява  и на общественото мнение в Турция. Кадри на граждани, 
които палят долари и чупят айфони обиколиха световните медии. Случващото се е в следвствие на влошаване на 
отношенията между Тръмп и Ердоган. Започна война с митата, която доведе до срив на турската лира. 
„Обстановката в източната ни съседка не е нормална. Очаква се, че до една година, Турция ще влезе в рецесия”, каза 
Георги Димов, бивш консул в Одрин. 
Той припомни, че Турция беше определяна като „Китай в Европа” заради високите си темпове на развитие. 
„В момента курсът на турската лира е над 6 за един долар. Това е ръст с около 75%”,допълни още Димов. 
Според него кризата няма да засегне Европа. Той съветва всички български граждани, които се намират в Турция да се 
въздържат от коментари по темата за състоянието на турската икономика. 
 
“Мениджър“ 
 
√ ЕЦБ: По-бавният растеж е временно явление 
Ръководителите на Европейската централна банка (ЕЦБ) прогнозират, че по-слабият от очакваното икономически растеж 
на Еврозоната ще е временно явление и са убедени, че икономиката на 19-членния валутен съюз остава солидна на фона 
на засилващото се повишаване на възнагражденията, предаде Асошиейтед прес. 
Протоколите от заседанието на банката на 26 юли, публикувани вчера, сочат, че ръководителите на ЕЦБ оценяват 
евентуално икономическо забавяне като "до голяма степен временно". Те обаче предупреждават,  че напрежението в 
световната търговия поставя прогнозите им в риск. 
На срещата представителите на ЕЦБ са разполагали с информация, че растежът в Еврозоната се е забавил до тримесечен 
темп от 0,4 на сто през първите три месеца на годината след растежа от 0,7 на сто през последното тримесечие на 2017 
година. През второто тримесечие растежът е останал 0,4 на сто. 
На заседанието миналия месец ръководителите на ЕЦБ са оценили възходящата тенденция в европейската икономика 
като "солидна и с широка основа", подкрепяна от силни показатели за потреблението и видимо продължаващ растеж на 
заетостта. 
Инфлацията според тях е подкрепяна от растежа на възнагражденията, който продължава да се засилва. 
Те са били по-уверени в постигането на целта за устойчив темп на инфлация от малко под 2 на сто през идните месеци, 
предаде БТА. Показателят в момента е над 2 на сто, а множество трудещи се получават увеличение на заплатите. 
Подобряването на инфлационната среда е основната причина, поради която ЕЦБ посочва, че ще сложи край на програмата 
си за стимулиране на икономиката до края на годината. Въпреки това институцията ще задържи лихвите си рекордно ниски 
за по-дълъг период, за да подкрепи възстановяването на икономиката. 
 
√ Еврото остава под 1,16 долара 
Курсът на еврото се задържа под прага от 1,16 долара. 
В сутрешната междубанкова търговия единната европейска валута се разменяше за 1,1565 долара. 
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1579 долара за едно евро. 
 
√ Петролът поскъпва на пазарите в Азия 
Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия след приключилите без резултат търговски преговори между 
Вашингтон и Пекин и задаващите се американски санкции срещу Иран, предаде Ройтерс. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол повиши цената си с 0,6 на сто до 68,25 долара за барел. 
Лондонският сорт Брент от Северно море поскъпна с 0,45 процента до 75,07 долара за барел. 


