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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
„24 часа“ 
 
√ Песимизмът при бизнеса най-силен от 2016 г. насам  
Машиностроителните предприятия у нас вече усещат спада заради намалелия износ към Германия и Италия 
Показателят за бизнес климата в България през август се е свил рязко до най-ниското си ниво от ноември 2016 г. насам, 
показват данните на НСИ, разпространени в четвъртък. Това стана в същия ден, в който Евростат съобщи за внезапно рязко 
повишаване на бизнес доверието в страните от еврозоната, което прекъсна няколкомесечната поредица от негативни 
данни, сочещи, че се задава рецесия.  
У нас общият показател на бизнес климата намалява през август с 3,1 пункта в сравнение с юли. Това засяга в различна 
степен промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите, като общото е, че навсякъде мениджърите в 
тези дейности са обхванати от несигурност в бъдещето. 
В промишлеността например спадът на индекса е само с 0,8 пункта, като за първи път от много време насам несигурната 
икономическа среда тревожи повече мениджърите, отколкото традиционните затруднения, свързани с недостига на 
работна сила. 
Най-силен е спадът в индекса в строителството - с 5,1 пункта. Освен че трудно намират квалифицирана работна ръка и имат 
затруднения, свързани с голямата конкуренция в бранша, строителните предприемачи се опасяват най-много от 
несигурната икономическа среда и от евентуален спад в търсенето. Анкетите сред строителните предприемачи показват 
също, че се наблюдава отдавна несрещано в този сектор затруднение, свързано с увеличаване на клиентите, които бавят 
плащания. 
В сравнение с юли в търговията на дребно са се повишили опасенията от спадащо търсене. Очакванията на търговците за 
цените на стоките през следващите три месеца са да останат на сегашното си равнище. 
В сектора на услугите преобладаващите през юли оценки за икономическото положение бяха то да се промени към по-
добро, но през август преобладават оценките, че положението ще си остане същото като сега. Сред мениджърите в сферата 
на услугите също се повишават опасенията от увеличаващ се дял на клиенти, които бавят плащания. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев спад в продажбите на нашите 
промишлени предприятия има вече от 3 месеца насам и той се дължи най-вече на намалелия износ към Германия и 
Италия.“Ако и през септември положението е същото, ще трябва да се вземат мерки”, заяви пред “24 часа” Велев. 
 
„Факти“ 
 
√ Искат вдигане на тавана за плащания в брой  
Според Асоциацията на индустриалния капитал обаче е по-добре таванът на плащанията в брой да бъде намален 
Да бъде увеличен таванът на разплащанията в брой у нас. Това предлагат икономисти с аргумента, че по-ниския праг не 
ограничава сивата икономика. В момента таванът на кешовите разплащания е 10 хиляди лева. Според Експертния клуб за 
икономика и политика той трябва да се увеличи на 20 хиляди. 
Бизнесът, в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал, обаче не подкрепя това и предлага таванът на плащанията 
в брой да се намали на 5 хиляди лева, за да "изсветлее" още икономиката. Последните анализи сочат, че делът на сивата 
икономика у нас е около 20 на сто. През последните години има трайна тенденция към намаляването му. 
Борислав Борисов търси нов семеен автомобил и казва, че независимо колко ще плати за него, ще му е по-неудобно да 
носи пари в брой и да се разплаща на ръка. „Да мине всичко през банката, да си плати човек с карта – да се вижда 
абсолютно всичко”, обясни той пред бТВ. 
Според търговците на коли сегашният таван на разплащанията е адекватен за пазара и доходите у нас и не трябва да се 
променя. Признават обаче, че ограничението носи неудобства, особено при сделки с по-скъпи коли, които клиентите 
харесват през уикенда или по празници. 
„Идват хората, искат да си купят автомобил от провинцията, искат да се разплатим и аз, ако нямам право да получа 10 
хиляди лева кеш и да им пусна касова бележка, няма как да извършим сделката”, казва Любомир Доросиев от Асоциацията 
на вносителите на автомобили. 
Според икономисти, заради подобни спънки пред бизнеса трябва да има по-висок таван за кешовите разплащания. 
Анализите им сочат още, че страните, в които има по-сериозни ограничения за плащанията в брой не могат да се похвалят 
с нисък дял на сива икономика. 
„Има страни, в които ограниченията в плащанията в брой не съществуват, като Германия, Австрия и Холандия, но там 
размерът на сивата икономика е много малък”, казва Георги Вулджев, експерт от Клуба по икономика и политика. 
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Според Асоциацията на индустриалния капитал обаче е по-добре таванът на плащанията в брой да бъде намален: „При 
един праг от около 5 хиляди лева това ще принуди още повече търговци да извършват безкасови плащания, което ще 
намали броя на печалбите, които се укриват от някои от търговските обекти”, обяснява Росица Стелянова от асоциацията. 
Сред успешните мерки за борба със сивата икономика експертите сочат още и намаляване на данъчно осигурителната 
тежест. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Недостигът на работна сила е най-големият проблем на българския бизнес 
През август стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата 
намалява с 3.1 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани 
сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт.   
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 0.8 пункта, което се дължи на изместване на 
оценките на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към „задоволително“. 
Същевременно обаче прогнозите им както за бизнес състоянието, така и за производствената активност през следващите 
месеци са благоприятни. През последния месец се засилва негативното влияние на фактора „несигурна икономическа 
среда“, който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостига на работна сила. 
Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бизнеса. На второ и трето място са 
конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на 
негативното им въздействие. Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без 
промяна през следващите три месеца. 
По отношение на продажните цени търговците предвиждат известно увеличение, макар преобладаващите очаквания да 
са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. По-голяма част от мениджърите очакват продажните 
цени да останат без промяна през следващите три месеца. 
 
√ Липсата на интерес към точните и природните науки е сериозен проблем 
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви допълнителен прием за 1280 незаети места след приключилото 
класиране на третия етап. Има 800 незаети места в почти всички специалности, субсидирани от държавата, сред които и 
във всички дисциплини с педагогически профил. Ректорът професор Анастас Герджиков обясни пред БНР, че в това “няма 
новина и положението е такова от 10 години“. 
„Трябва да си дадем сметка, че не можем да сравняваме просто незаети бройки. Ще ви дам прост пример - ако в една 
специалност тази година държавата утвърди прием от 10 души и приемете 9, незаетата бройка е една. Ако за следващата 
година има прием 20, а се заемат 12, ще имате 8. Трябва да се сравняват заетите бройки. Там във всички български 
университети в последните 10 години има постепенно намаляване, което се дължи на демографската криза“, разясни 
ректорът на Алма матер.   
Проф. Герджиков даде пример със специалността „Медицина“ в СУ, където има повече приети от миналата година, но 
остават незаети бройки. Той допълни, че броят на приеманите в специалността е все още малък и тази „бутиковост“ 
позволява по-голяма индивидуална грижа към студентите. Когато приемът във всички ВУЗ падне до 40 000 студенти това 
ще бъде „едно нормално съотношение“ спрямо випуска, смята ректорът на Софийския университет. 
„Демографският срив изобщо не е проблем на висшето образование. Вместо всяка година да подновяваме новината как 
във всички университети има свободни места, което няма да е така, когато реформата завърши, тъй като Министерството 
намалява приема, е по-добре да си зададем въпроса: „Ако децата намаляват с такава скорост, кой ще работи?“. Тук не е 
въпросът кой ще стане студент. Истинският проблем не е колко са незаетите места, а какъв процент от випуска искаме да 
приемаме. Колкото по-малък – толкова по-качествено ще е образованието, защото тогава ще приемаме най-добрите“, 
коментира проф. Герджиков. 
Той нарече „широко разпространена легенда“ твърденията, че всеки приет в университет може да завърши. „В моята 
конкретна катедра, понеже следването е трудно, завършват около 1/3 от започналите. Отсяването е факт и винаги го е 
имало във всички добри университети. Нито „добрите“, нито „лошите“ имат особен интерес да задържат всички студенти, 
защото субсидията не се определя според броя на студентите в горните курсове, а само според броя на студентите в първи 
курс. Слава Богу, това е нещо, което държавата никога не е променяла. Това е една много правилна стъпка, която позволява 
на университетите, след първи курс, да се освободят от тези, които наистина не могат да бъдат добри студенти“, обясни 
ректорът на Софийския университет. 
По думите му липсата на интерес към точните науки и природните науки обаче остава сериозен проблем, въпреки мерките 
за популяризирането им. „На 19 години човек наистина иска да учи това, което му е присърце, а не това, което стимулираме 
с висока стипендия или с ниска такса. Ако аз искам да уча „Психология“, трудно ще ме накарате да уча „Физика“ като ми 
предложите 3 пъти повече пари…Продължаваме да мислим, заедно с Министерството, как да стимулираме по други 
начини приема, включително и как да популяризираме реализацията“, каза проф. Герджиков. 
Ректорът на СУ поясни, че завършилите софтуерни специалности имат сходни възнаграждения с тези, завършили 
математика, но тази специалност не е широко популярна. Заради демографската криза намалява и напливът към чужди 
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университети и то повече, отколкото към българските, отчете Герджиков и допълни, че българските университети са 
разпознаваеми. 
"Софийският университет е единственият в първите 1000, а в следващите 1500 има още два. Тези са познати по света, но в 
никой случай не могат да се конкурират с най-популярните университети. Не можем да се конкурираме с тях и по 
финансиране, тъй като най-ниското финансиране в топ 100 на световната класация е 1 милиард. Най-високото - между 33 
и 35 милиарда, годишно. Няма как да се конкурираме с най-големите университети, но това не е и нужно. Една част - 5% 
или 7% от завършващите - да отидат в чужбина да следват, това не е лошо. Лошо е да остават там да работят", коментира 
той. 
Софийският университет стимулира "колкото може повече хора да заминат да учат поне един семестър в чужбина, за да 
видят и нещо различно“, допълни проф. Герджиков. 
 
√ Кабинетът утвърди промени в бюджетните програми за 2018-2021 г. 
Правителството утвърди промени в класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните 
програми за периода 2018-2021 г. Тези бюджетните програми касаят компетентността и отговорността на съответния 
първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции 
и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г. 
Програмната класификация следва да обхваща всички първостепенни разпоредители, чиито бюджети се включват в 
държавния бюджет, с изключение на бюджетите на Народното събрание, на съдебната власт и на Сметната палата. В 
рамките на първия етап на бюджетната процедура за 2020 г. новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет 
бюджетни организации разработиха и представиха в Министерството на финансите бюджетните си прогнози по 
идентифицирани от тях области на политики/функционални области и бюджетни програми, на основата на които е 
изготвена настоящата промяна на класификацията. 
В документа са отразени промени в класификацията по области на политики и бюджетни програми на Министерството на 
труда и социалната политика, на Министерството на отбраната и на Министерството на правосъдието поради настъпили 
нормативни и структурни промени, засягащи функциите и дейността им. 
Целта на приетите промени на класификацията е свързана с повишаване на ефективното планиране, разпределение и 
управление на ресурсите в системата на публичните финанси на Република България и повишаване на качеството на 
бюджетните документи. 
Очакваните резултати от прилагането на акта са свързани с разширяването на обхвата на бюджетните организации, 
прилагащи бюджетиране, ориентирано към резултатите, създаване на устойчива рамка на областите на 
политики/функционалните области и бюджетните програми при разпределението на бюджетните разходи, както и по-
голяма прозрачност в управлението на публичните средства. 
 
√ Борисов пред Фон дер Лайен: Западът е длъжен да инвестира много пари в региона  
България е много важен член на Европейския съюз. Лично ви благодаря за подкрепата за избора ми за председател на 
Европейската комисия. През последните седмици разговарям с кандидатите за сформиране на колегиума на ЕК. Това заяви 
новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която пристига на посещение в България, на 
съвместна пресконференция с премиера Бойко Борисов. Визитата е част от консултациите, които първата жена, избрана 
за шеф на ЕК, провежда с лидерите на държавите членки на ЕС преди представянето на пълния състав на новата Комисия 
за одобрение пред ЕП. 
„С огромен интерес ще изслушам какви са вашите приоритети и вашите очаквания. В Европа можем да успеем само ако 
обединим усилията си, затова е важно да се постигне баланс. Изправени сме пред огромни предизвикателства – 
дигитализацията, демографските промени, сигурността и промените в климата. Затова общността трябва да инвестира в 
цифровизация, образование, изследвания и иновации. Виждам колко големи са инвестициите в университетите и 
училищата у вас, в заплатите на учителите. Виждам, че икономиката има ръст. Това е една държава, която просперира, 
готова за бъдещето, за инвестиции в младите хора и в иновациите”, заяви Фон дер Лайен. 
Бъдещият председател на ЕК похвали икономиката ни и подчерта, че има най-висок ръст на БВП за всички времена, че 
имаме постижения по отношение на заетостта, както и  бюджетен излишък. 
"Очаквам с нетърпение да работим занапред в много добро сътрудничество, Бойко, и с българския комисар!", каза тя и 
добави, че през последните седмици е разговаряла за кандидатите за еврокомисари. „Тук съм, за да слушам много 
внимателно какви са вашите приоритети и очаквания. В Европа можем да успеем само, ако обединим усилията си“, каза 
Фон дер Лайен.  
Премиерът Борисов заяви, че България е спазила изискването на ЕС за номинирането на жена на председателския пост на 
ЕК, за да бъде постигнат баланс на половете на високите постове на Евросъюза. Той посъветва, че като се подреждат 
дирекциите, не бива да се спекулира с ресори. 
"Много хубаво си схванала (Урсула фон дер Лайен, б.р.) приоритетите на нашето правителство и с удоволствие бихме 
работили за него. Важна е не само дигитализацията, но и са важни хората. Страните от Централна и Източна Европа имат 
огромен потенциал. Много "мозъци" или хора от всички страни от бившия социалистически лагер и от Балканите отидоха 
да работят на Запад. Сега Западът е длъжен да инвестира много пари, за да повишим отново квалификацията, 
конкурентоспособността на държавите от ЦИЕ и Балканите. Ще си говорим. В Европа важи правилото "Докато всичко не е 
договорено, нищо не е договорено". Когато подреждаш ресорите, дирекциите и парите, не на последно място не бива да 
се спекулира с ресори и с това какво сме се договорили и какво искаме", каза още Борисов. 
Той коментира пред гостенката си, че в сравнение със САЩ и Китай, в Европа сме на дъното, затова трябва да се инвестират 
много пари. Борисов коментира и миграцията: „Българите забравиха какво е да има мигранти по улиците, благодарение 
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на усилията, които полагаме с нашите служби, граничари, Фронтекс, както и с дипломацията, която имаме със съседна 
Турция”. 
Премиерът каза още, че още не се знае Великобритания дали ще има свой еврокомисар. Той направи сравнението в 
обръщение към медиите: "Ако в България затворят парламента, както направи Борис Джонсън, представяте ли си какво 
ще пишете вие? Каква диктатура! То ще бъде чудо", каза Борисов. 
След пресконференцията Борисов и Фон дер Лайен имаха работна среща в Министерския съвет, на която обсъждаха 
различни теми от европейския дневен ред и от световната политика. 
 
Фактор.бг 
 
√ България се включи в проект на ЕК за по-високи авансови плащания 
Проектът обхваща държави-членки с тежки климатични условия, засягащи земеделската дейност 
България поиска да бъде включена в проект на регламент на Европейската комисия за предоставяне възможност на 
определени държави-членки на Европейския съюз (ЕС) да изплатят завишен размер авансови плащания по схеми за 
директни плащания и някои мерки за развитие на селските райони за 2019 г. Това съобщиха от Министерството на 
земеделието, храните и горите. 
Проектът се разработва въз основата на искания от страна на държави-членки, при които има тежки климатични условия, 
засягащи земеделската дейност. 
Идеята е авансови плащания да могат да се правят след 16 октомври в годината на заявяване. Те ще бъдат само по схеми 
за подкрепа, по които Разплащателната агенция е приключила всички проверки. 
Това се обсъди на заседание на Смесения комитет по директни плащания и РСР към Европейската комисия, проведено в 
Брюксел на 28 август, като държавите-членки на ЕС единодушно подкрепиха проекта. 
След гласуване, в рамките на Смесения комитет по директни плащания и РСР, проектът на регламент трябва да премине 
вътрешните процедури по одобрение в ЕК и ще влезе в сила след публикуване в Официален вестник на ЕК. 
 
„Дума“ 
 
√ Премиерът на Украйна подаде оставка 
Украинският министър-председател Володимир Гройсман подадеоставка заедно със своето правителство пред 
новоизбрания парламент, предаде ТАСС.  
"В съответствие с конституцията аз като министър-председател и правителството предаваме пълномощията си пред 
Върховната рада", каза Гройсман. 
Той нарече "трудни" трите години на премиерския пост, благодари на украинците за сътрудничеството и пожела успех на 
следващия министър-председател. 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски внесе днес във Върховната рада кандидатурата на Олексий Хончарук за 
премиер на страната. Депутатите я одобриха с 290 гласа „за“, съобщиха медиите в Киев, цитирани от БНР. 
35-годишният адвокат в момента е зам.-началник на кабинета на държавния глава. 
За шеф на парламента днес депутатите одобриха председателя на президентската партия „Слуга на народа“ Дмитро 
Разумков. 
"Както се очакваше, Олексий Хончарук - премиер, Руслан Рябошапка - генерален прокурор, Иван Баканов - ръководител на 
Службата за сигурност на Украйна, Оксана Маркарова - министър на финансите, Володимир Бородянски - министър на 
бъдещото обединено министерство за младежката политика, културата и спорта", каза депутатът от "Слуга на народа". 
Зеленски предложи досегашният вътрешен министър Арсен Аваков да остане на поста. 
Парламентарната група на "Слуга на народа" предложи за министър на отбраната нещатния президентски съветник 
Андрий Захороднюк. 
 
„Твоят бизнес“ 
 
√ България е сред водещите страни в Европа по дигитализация на административните процеси в училище 
България е една от четирите страни в Европейския съюз, в която има училища, работещи само и единствено чрез 
електронен дневник и електронни бележници на учениците. Това съобщи днес Симеон Предов, един от създателите на 
платформата Shkolo.bg, която работи за дигитализацията на българските училища. Предов уточни, че през миналата учебна 
година броят на училищата, които са се разделили окончателно с хартиените дневници, е бил 80, а през тази година ще 
скочи до 400. Друга част от учебните заведения ползват дублирано електронни и хартиени дневници, но тенденцията е 
преминаване изцяло към дигиталната форма. 
Shkolo.bg представлява единна платформа с множество интегрирани модули, намаляваща значително административния 
процес в училищата. Т. нар. „електронен дневник“ слага край на хартиените дневници и заедно с „електронните 
бележници“ позволяват на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, 
домашни работи) в реално време. Същевременно учителите се разтоварват значително от бумащината и имат 
възможността да се отдадат по-пълно на основната си роля – да бъдат преподаватели, обучители и мотиватори за децата, 
а не администратори. 
Съществено се облекчава и работата на директорите, които основно са натоварени с изготвянето на различни справки, 
графици и отчети. За учебната 2018/2019г. чрез платформата Shkolo.bg са генерирани над 40 000 справки. По думите на 
директори, които вече работят с платформата, дигитализацията на тези процеси им е спестила близо 1/3 от работата. 
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Чрез Shkolo.bg се трансформира съществено моделът на традиционните родителски срещи и телефонните обаждания от 
учители, тъй като родителите вече няма да чакат подобни събития, а могат да следят пряко какво се случва с детето им в 
училище. Те имат възможност да получават мейли и известия директно в телефоните си за оценки, поведение и евентуални 
отсъствия на децата си, да следят предстоящи събития и извънкласни дейности. За учебната 2018/2019г. през платформата 
са изпратени над 73 милиона такива известия. „По този начин правим важна стъпка в решаването на един изключително 
важен въпрос – този за ангажирането на родителите в учебния процес. Благодарение на електронните дневници и 
електронните бележници на учениците те вече са пряко запознати и наблюдаваме, че стават по-ангажирани с 
постиженията на децата си“, коментират създателите на платформата. По данни от училищата, използващи услугите на 
Shkolo.bg, отсъствията на учениците са намалели между 10% и 20%. 
Анкета на Shkolo.bg от м. април 2019 г. сред 191-ма директори и системни администратори в училища, използващи 
електронни дневници, показва, че 83% от тях смятат, че платформата е намалила административната тежест за учителите 
и ръководството. 88% отговарят, че благодарение на Shkolo.bg се е подобрила комуникацията между училището и 
родителите. 
„Не на последно място, платформата осигурява и по-голяма ангажираност на учениците, тъй като чрез нея „училището 
започва да говори на техния език“, коментира друг от съоснователите на Shkolo.bg Любомир Ваньов. „Днешните деца 
развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните 
им. При тези обстоятелства, за да бъде привлечено вниманието им, техните учители също трябва да присъстват в 
дигиталния свят“, посочват още от Shkolo.bg. 
Допълнителни модули на платформата позволяват учители и ученици свободно да обменят и оценяват дигитално учебно 
съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т. н.). Също така могат да се създават, обменят, оценяват и 
проследяват различни домашни работи, тестове и упражнения. 
Всички данни (оценки, отсъствия и т.н.) се пазят в продължение на 5 години, като по всяко време в тях могат да се правят 
справки и да се извлече съответната статистика. 
Общият брой на училищата, които вече ползват предимствата на платформата Shkolo.bg, е над 1000 от общо 2400 в 
страната. Създателите на платформата предлагат специално обучение за учителите и директорите за работа с модулите, 
както и допълнителни консултации и мониторинг на развитието. 
 
Actualno.com 
 
√ НАП оспорва глобата за теча на данни 
Актът за установяване на административно нарушение, съставен срещу НАП от Комисията за защита на личните данни 
(КЗЛД), е оспорен в законовия 3-дневен срок, съобщиха от приходната агенция. Наказателното постановление, с което 
комисията налага санкция от 5,1 млн. лв., също ще бъде обжалвано пред съда. Главният мотив за оспорването на акта на 
КЗЛД е, че неоторизираният достъп, кражбата на данни и последващото им публично оповестяване са резултат от 
действия, представляващи престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на РБ, осъществени независимо и въпреки 
предприетите от НАП технически и организационни мерки за защита.  
От НАП обмислят и предприемането на съдебни действия спрямо извършителите на хакерската атака срещу сървърите на 
агенцията, като е възможно както присъединяването на агенцията в наказателното производство, така и воденето на 
гражданско дело. Така финансовата претенция в размер, покриващ наложената на приходната агенция имуществената 
санкция, ще бъде насочена към извършителите на престъпното посегателство. Справката в приложението за това какъв 
вид лични данни са били разкрити за български граждани, ще бъде пусната в експлоатация през следващата седмица, 
съобщават още от НАП. Проверката ще може да бъде извършена чрез идентификация с персонален идентификационен 
код (ПИК), издаден от приходната агенция, или с електронен подпис. Такава справка ще може да се направи и в офисите 
на НАП в страната след представяне на лична карта. 
 
√ 42 000 българи получават пенсии от чужбина 
Почти двойно се е увеличил броят на българите, които вземат пенсии от чужбина в последните 4 години. Най-често това 
са хора, които са работили в Германия, Испания и Италия.  
През 2014 г. работилите навън и добили право на чужда пенсия български граждани са били 25 793 души, докато през 
миналата са стигнали 41 963, показва статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ). Това са хора, които са 
работили зад граница и вземат пенсии на базата на международни спогодби и европейски регламенти, пише в. "24 часа". 
През миналата година средният размер на българската пенсия на гурбетчиите е бил 235,43 лeва. Това обаче е сумата, която 
се изплаща само от българския НОИ, а останалите пари, натрупани от осигуровки в чужбина, се изплащат от местния 
осигурителен институт, така че у нас няма как да се направи статистика реално какъв е средният доход на пенсионера, 
работил извън България.  
Българи получават пенсии от 40 държави, като повечето от тях са членки на ЕС. Има обаче и някои екзотични, като 
например един получава пенсия от Южна Корея, показват данните на НОИ. Най-много са хората, които са се пенсионирали 
в България, като са ползвали стаж от Германия. През миналата година 7449 души са вземали немски пенсии, докато през 
2014 г. са били 5799 пенсионери според данните на НОИ. Над 7000 души са посочили стаж от Гърция. Точно в южната ни 
съседка е най-голямото увеличение - с 2000 души, на българите, които са се трудили зад граница и са ползвали стажа там 
за пенсия. Според експерти този ръст се дължи и на забавеното отпускане на пенсии от гръцкия осигурителен институт по 
време на икономическата криза. Тогава Гърция задържаше пенсионирането на стотици българи, което след 
стабилизирането на страната се е отпушило. Малко над 5000 нашенци са ползвали стаж от Испания, а 4000 - от Италия. 
Един пенсионер пък е посочил стаж от Корея, а 157 - от Канада. Македония също изплаща пенсии на български граждани, 
като това обикновено са хора, родени в западната ни съседка, които са взели българско гражданство и вече живеят в 
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България. Общо 7679 е бил броят на пенсиите за инвалидност през миналата година със стаж в друга държава. Тук 
нарастването е почти двойно - през 2014 г. те са били 4888 души. Над 6600 пък са българите, които са завършили трудовия 
си стаж у нас, но след пенсионирането си са отишли да живеят в чужбина и нашите пенсии им се изплащат зад граница. 
Отново най-много са тези в Германия. Прави впечатление, че 2/3 от българите с чужди пенсии предпочитат да се приберат 
в България и да харчат парите, които получават от чуждестранните осигурителни каси. През 2018 г. българите с чужда 
пенсия, които живеят на територията на България, са били близо 30 000 души, докато тези, които са останали в държавите, 
където са им отпуснали пенсията - само 12 617 души. Четири години по-рано зад граница са живеели 8895 българи с 
чуждестранни пенсии, а в България - 16 898 души. Когато български пенсионер избере да живее в чужбина, НОИ превежда 
там пенсията му и той я използва. От тези 12 617 българи, които са получавали българска пенсия, живеейки зад граница, 
пък над 3000 са с инвалидна пенсия. И в тази графа шампион е Германия с 3723 пенсионери, избрали да живеят в страната 
и получаващи пенсия от България. Тази статистика обаче не включва Турция, тъй като там българските пенсии се изплащат 
по спогодба, а не по европейски регламент. 9000 пък са чужденците, които получават пенсиите си у нас с посредничеството 
на НОИ. 5426 от тях са от Русия, 2600 - от Германия, а останалите са от Молдова и Украйна. Според европейските правила 
НОИ признава осигурителния стаж на нашенците, натрупан в страните от ЕС и в държави, с които страната ни има 
подписани спогодби, но не и осигурителния доход. Доходът има значение при отпускане на пенсия от държавата, в която 
се е осигурявал конкретен човек. За да получат пенсия от чужбина, българите трябва да отговарят на местните условия за 
излизане в пенсия. В Германия например при стаж от 5 години се придобива право на пенсия. Възрастта, на която трябва 
да е човек обаче, е между 65 и 67 г. в зависимост от това през коя година е роден. Сумата, която ще се получава, пък се 
изчисляват по точкова система, като се сравнява доходът, върху който са плащани осигуровките, със средния за страната. 
Така например има българи, които взимат и 1500 евро пенсия от Германия, но и такива с по 10-20 евро. Ако българин е 
работил 4 години Германия и 39 години в България, той няма да има право на чуждата пенсия. Но Германският пенсионен 
орган е длъжен да отчете годините работа в България. Той признава правото на българския гражданин на пенсия и му 
изплаща такава за 4-те години, през които е работил в Германия, останалата сума се формира от българската пенсия. В 
Испания пък право на пенсиониране хората имат след 15 г. стаж, а размерът се изчислява на база осигурителните вноски 
през последните 22 г. Така, ако през по-голямата част от времето са получавали между 1000 и 1500 евро заплата, то 
пенсията в Испания би била около 400-500 евро. Изселниците с право на българска пенсия са само 15 410 До 15 410 души 
е паднал броят на българските изселници, които получават пенсиите си в Турция по споразумението от 1999 г. Това 
споразумение урежда единствено пенсиите на хора, които имат право на такава от българския НОИ, но не и съвместни 
пенсии. Обикновено става въпрос за хора, които още при напускането на България след възродителния процес са имали 
право на пенсия. Споразумението трябва да важи, докато България и Турция подпишат социална спогодба, но това не се 
случва вече 20 години. Всяка година умират между 900 и 1000 от получаващите пенсия изселници, показват статистиките 
на НОИ. Така само за четири години броят на получаващите българска пенсия в Турция е намалял с 2400 души. На година 
се отпускат между 200 и 400 нови пенсии. Това са хора, които имат някакъв стаж в България, но той е бил недостатъчен да 
получат пенсия. Така на тях се отпускат пенсии за старост, след като са навършили 75 години. Всяка година изселниците, 
които получават българска пенсия, трябва да подадат пред НОИ декларация, че са все още живи. Срокът за 2019 г. изтече 
вчера. Ако декларацията не е подадена, пенсията се спира. Изплащането се възобновява след получаване в НОИ на 
въпросната надлежно заверена декларация за живот. Официални органи за заверка на декларациите са посланиците и 
консулите на България в Турция, турският Институт за социално осигуряване или други длъжностни лица, определени от 
турското вътрешно законодателство – община, кметство, областна управа, нотариус и т.н. 
 
√ Ема Хопкинс: Пресата "раздухва страхове" 
При Brexit без сделка Обединеното кралство и ЕС са постигнали споразумение, че за краткосрочни посещения на Острова 
до 90 дни няма да се изисква виза. Това каза за bTV посланикът на Великобритания Ема Хопкинс. Ако обаче искаме да 
останем повече от три месеца във Великобритания – да работим или да учим там, тогава ще има промени.  
„Следващите няколко седмици ще оповестим повече информация за правилата за тези, които ще останат повече от 90 
дни”, поясни Хопкинс. Има нова схема за регистриране на европейските граждани, за да могат те да уредят своя статут. 
„54 000 българи вече се регистрираха чрез приложение на телефоните си. Процедурата е лесна и призоваваме и останалите 
българи да го направят”, каза посланикът. По думите й пресата „раздухва страхове”, говори за недостиг на лекарства или 
че ще има необходимост от визи. Това обаче не е вярно, защото Обединеното кралство много сериозно се подготвя за 
излизане от ЕС без сделка. „Обнародвали сме 570 законодателни акта. Със сигурност визи за краткосрочни посещения 
няма да са необходими за разлика от това, което някои коментатори твърдят”, обясни Ема Хопкинс.  
„Сегашното правителство и премиерът Борис Джонсън съвсем ясно посочиха, че Великобритания напуска ЕС на 31 
октомври. Все още сме напълно уверени, че през следващите два месеца ще успеем активно да проведем преговори с ЕС 
и че можем да постигнем сделка, която да работи за всички. Трябва обаче да сме готови за всякакъв сценарий, а именно, 
че на 31 ще напуснем без сделка”, заяви посланик Хопкинс. „Ако искаме да постигнем някакъв напредък, трябва да има 
промяна. Основното нещо за сегашното правителство е защитният механизъм по отношение на Ирландия. Считаме, че 
това е недемократичен механизъм и предвижда ангажименти от наша страна, които ние няма как да контролираме. Това 
е основната точка, по която преговаряме с ЕС в момента”, каза още тя. Хопкинс обясни, че е обичайна конституционна 
процедура кралицата да спре временно дейността на парламента и тя да се съгласи. През последните 60 години тя често е 
одобрявала подобно нещо и не става въпрос за позиция на кралицата относно Brexit. Припомняме, че в началото на 
годината британското правителство обяви, че ако се стигне до Brexit без споразумение с ЕС, ще бъде прекратено 
свободното движение на граждани от ЕС на британска територия. За три месеца гражданите на страните от Европейското 
икономическо пространство и членовете на семействата им ще могат да влизат както досега на британска територия с цел 
работа или образование. Ако обаче член на семейството на гражданин на ЕС не е гражданин на ЕС, той ще трябва да иска 
предварително разрешение. Но ако граждани на ЕС и Европейското икономическо пространство остават повече от три 
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месеца, ще трябва да подадат заявление за "Временно разрешение за престой на европейци" и ще трябва да плащат "такса 
престой", която тепърва трябва да бъде уточнена. А ако граждани на Европейското икономическо пространство искат да 
останат в Обединеното кралство над 3 години, ще трябва да подадат допълнителна молба - за оценка на компетенции и 
умения, съгласно предстояща да бъде въведена от 2021 година специална имиграционна система - с цел да бъдат 
привличани качествени кадри, точно както системата на ЕС "синя карта". Всички тези евентуални бъдещи условия не се 
отнасят до ирландски граждани. 
 
√ Засушаванията засягат 55 млн. души годишно 
В Световната седмица на водата WWF алармира, че липсата на вода заплашва продоволствената и енергийната сигурност. 
Нов доклад на WWF Германия предупреждава, че климатичната криза предизвиква все по-реален риск от засушавания в 
световен мащаб. Според изследването, озаглавено „Кризата на засушаването: Глобалната жажда за вода в ерата на 
климатичните промени“, Европа не прави изключение. Тези процеси оказват натиск върху влажните зони и градската среда 
и се отразяват негативно върху живота на 55 милиона души всяка година, излагайки на риск енергийните доставки и 
производството на храни.  
Докладът използва данните на водещия онлайн инструмент на WWF, оценяващ заплахата от недостиг на вода – Филтъра 
за воден риск. С негова помощ експертите анализираха риска от засушаване в градовете, земеделските площи за 
отглеждане на култури от първостепенно значение като царевица, ориз и пшеница, районите с енергийни комплекси, както 
и в зоните на политически конфликти, свързани с водата. „Сушите унищожават важни екосистеми, застрашават 
продоволствената сигурност и подхранват социални вълнения и политически конфликти“, коментира Филип Вагниц от 
WWF Германия. „Международната общност трябва значително да увеличи приноса си в областта на климата, за да 
ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса. В противен случай засушаването постепенно ще се разпростре над целия 
свят.“ Днес повече от всякога ние зависим от водата за нашите енергийни доставки – било то за охлаждане, транспорт или 
производство на електричество. Докладът показва, че почти половината от световната топлинна енергия – главно от 
въглища, природен газ и ядрена енергия – се генерира в райони с висок риск от засушаване. Само в Испания повече от 
половината от регистрираните 269 електроцентрали са изградени на места, изложени на висок или много висок риск от 
засушаване. Във Франция сред 27-те съоръжения, подложени на тази заплаха, са и четири ключови атомни 
електроцентрали. В Германия водноелектрическата централа „Алтхайм“, газовата „Кирхмьозер“ и четири въглищни 
комплекса също са разположени в критични зони.  
„Изграждането на нови въглищни, газови или атомни електроцентрали е нелепо с оглед кризата със засушаването. 
Хидроенергията също не е адекватна алтернатива във времена на ниски водни нива и поради многото си негативни 
въздействия върху околната среда. Цените на вятърната и слънчевата енергия обаче падат и трябва да им се даде 
предимство“, призовава Вагниц. Докладът на WWF сочи още, че 22 % от основните хранителни култури, като пшеницата, 
се отглеждат на територии с висок до много висок риск от засушаване. В такива райони попадат и 19 % от градовете с 
население от над един милион души, а засегнатите са близо 370 милиона. Списъкът включва и шест мегаполиса с над 10 
милиона жители: Делхи, Кайро, Карачи, Истанбул, Рио де Жанейро и Хайдарабад. „Данните показват, че дори най-
северните страни в Европа вече отчитат първите предупредителни признаци на засушаване. Стокхолм, Ротердам, 
Манчестър и Бирмингам са сред градовете, изложени на най-сериозен риск от недостиг на вода през следващите 
десетилетия. А Париж е един от първите 20 най-застрашени от суши мегаполиси в света. Други градове като Рим, Неапол, 
Атина и Мюнхен също биха могли да влязат в графата на потърпевшите само за няколко години“, предупреждава Филип 
Пенчев, старши експерт на практика „Води“ във WWF България. Ако рискът от засушаване се увеличи, нараства и 
вероятността от регионални конфликти заради оскъдните водни ресурси. В политически нестабилни страни като Сирия, 
Ливан и Палестина липсата на вода засилва съществуващите кризи. Близкият изток е особено засегнат, тъй като 90 % от 
територията му попада в зони с много висок риск от засушаване. Световната банка установи, че в резултат държавите от 
района ще претърпят икономически загуби на стойност между 6 и 14 % от БВП до 2050 г.  
Природозащитната организация WWF предупреждава, че засушаванията представляват сериозна заплаха за човешкия 
живот, поминък и бизнес стабилност. Докато нарастването на населението, социално-икономическото развитие и 
урбанизацията увеличават потребността от вода, климатичните промени влияят на динамиката и количеството на 
валежите. Това предизвиква „висок воден стрес“ в редица европейски държави като Гърция, Кипър, Италия, Испания, 
Португалия и дори в традиционно дъждовната Белгия. Това означава, че техните достъпни водни ресурси намаляват със 
средно 40 % на годишна база. 
 
√ Водородът вместо нефт, газ и въглища - нова тенденция в Европа  
Нови технологии за защита на климата: възобновяемата енергия произвежда „зелен водород“, който замества дизела в 
транспорта, природния газ за отопление и въглищата в металургията. В Европа очевидно назрява водороден бум. Във всеки 
случай различни страни започват активно да се подготвят за това. Напоследък в медиите се появяват все повече и повече 
съобщения за пилотни проекти с водород - и химическото обозначение на този газ трепти: H2.  
Кой претендира за титлата "водородна държава №1"  
В Германия се изгражда най-голямата в света инсталация за неговото производство чрез електролиза и започва 
експеримент за частично заместване на природен газ с водород при отопление на дома. Същото се прави във 
Великобритания за замяна на метана с Н2 в газовата мрежа. В Холандия и Белгия възнамеряват да тестват задвижван от 
водороден речен кораб и да създадат за него система за зареждане с гориво. В Австрия три водещи концерна подготвят 
няколко съвместни пилотни проекта наведнъж, включително използването на водород вместо въглища в производството 
на стомана, а бившият и вероятно бъдещ канцлер, консерваторът Себастиан Курц, по време на предизборната си кампания 
издига лозунга да превърне страната си във „водородна държава № 1". Франция претендира за същата роля. И Германия 
е напълно в състояние да се състезава за такава титла. Крайградски електрически влакове на водород: води Германия  
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Досега единствените два водородни влака Coradia iLint в света се експлоатират именно в Германия. Освен това те вече 
успешно изминаха първите си 100 хиляди километра. Това се случи през юли, десет месеца след началото на редовния 
превоз на пътници по стокилометровия маршрут между градовете Бремерхафен, Куксхафен, Букстехуде и Бремерферде. 
До края на 2021 г. тази неелектрифицирана железопътна линия в северозападната част на страната в провинция Долна 
Саксония ще се откаже напълно от дизеловите локомотиви, заменяйки ги с 14 влака, които генерират електричество в 
горивни клетки по време на химическата реакция между водорода и кислорода. Вместо изгорели газове се получава вода. 
Такива водородни електрически влакове решиха да използват във федералната провинция Хесен. През май френският 
концерн Alstom, който ги произвежда, получи поръчка за 500 милиона евро за 27 влака, за които от 2022 г. се планира да 
се използват за крайградска комуникация с планинския масив Таунус северозападно от Франкфурт на Майн В резултат 
Германия ще стане безспорен световен лидер в областта на водородния железопътен транспорт. Освен това други 
федерални провинции проявяват интерес към иновативните влакове на Alstom. С някои от тях шефът на германския клон 
на концерна Йорг Никута каза пред ДПА, че в момента е "в активни преговори".  
Експерименти с водород в газовата мрежа  
Водородът като цяло привлича немците и европейците предимно по екологични причини. При използване на Н2 не се 
отделя въглероден диоксид CO2 в атмосферата, най-големият виновник за парниковия ефект и глобалното затопляне, така 
че по-широкото въвеждане на водородни технологии ще помогне на страните от ЕС да изпълнят ангажиментите, поети в 
Парижкото климатично споразумение (Германия например все още не ги изпълнява). Но има и икономически интерес. 
Свързан е с факта, че използването на такъв възобновяем енергиен източник като водорода намалява нуждата от 
изкопаеми енергоносители, най-често внасяни (включително от Русия). Например в нефта и нефтопродуктите, които 
движат, да речем, дизелови локомотиви в Таунус по неелектрифицирани маршрути. Германската компания Avacon, която 
стартира пилотен проект за смесване на до 20 процента водород с природен газ, в своите изявления говори изключително 
за опазването на климата. Експериментът е предназначен да докаже, че не до 10 процента H2 може да се добави към газа, 
използван за отопление, както е предписано от сегашните стандарти, а два пъти повече. В резултат на това емисиите на 
CO2 ще бъдат намалени, тъй като ще се изгарят по-малко въглеводородни горива. Мащабът на експеримента е скромен: 
той се провежда в един от районите на град Гентхин в източногерманската провинция Саксония-Анхалт. Това място е 
избрано, тъй като газовата инфраструктура, налична тук, по техническите си характеристики е най-типичната за цялата 
мрежа на компанията Avacon. "Тъй като зеленият газ ще играе все по-важна роля, ние искаме да оборудваме нашата 
газоразпределителна мрежа така, че тя да бъде адаптирана да получава възможно най-високия дял на водород", обяснява 
за експеримента Щефан Тенге, член на борда на Avacon.  
Мощност от газ: възобновяема енергия, електролиза, зелен водород  
Под „зелен газ“ се разбира „зелен водород“: обичайно е така да се нарича този H2, който се образува заедно с кислород 
O2 по време на електролиза на обикновената вода. Техническият процес е много прост, но много енергоемък. Ако обаче 
използвате излишъка от електричество, генериран от възобновяеми източници вятър и слънце за него, ще получите 
безвредно за климата гориво, произведено без емисии на CO2. Всъщност започналото в Европа преди няколко години 
разпространението на тази технология, наречена Power to Gas (P2G), лежи в основата на нарастващия европейски интерес 
към водорода. Така в края на юни британско-холандският концерн Shell, с финансова подкрепа от Европейския съюз (ЕС 
предостави 10 от 16 милиона евро), започна в Германия в своята рафинерия за масло Wesseling край Кьолн строителството 
на най-големия в света завод за производство на водород чрез електролиза. Тук все още той се добива от природен газ. 
След пускането в експлоатация през втората половина на 2020 г. капацитетът на централата, казва Шел, ще възлиза на 1300 
тона водород годишно, който ще се използва главно в производствените процеси в самата рафинерия. Но част от него ще 
бъде приложена за това да се превърне територията между Кьолн и Бон в моделен регион за въвеждане на H2, 
включително като гориво за автобуси, камиони и автомобили, може би за кораби, защото Рейн е в непосредствена близост.  
Ще се отоплява ли Великобритания от водород?  
Междувременно в третия по големина британски град Лийдс енергийната компания Northern Gas Networks подготвя 
пилотен проект под втогозначителното име H21, който е подобен на този, извършен в немския Гентхин, но значително го 
надхвърля по мащаб. Крайната цел: в целия град напълно да прехвърлите отоплението от природен газ, метан, на водород. 
Предлагат се морски вятърни централи за производството му чрез електролиза. И съответните нагряващи вода бойлери се 
разработват от три години в английския град Уорчестър от клон на немската компания Bosch Termotechnik. Нейният 
ръководител Карл Арнцен каза пред в. „Ди Велт“, че доскоро правителството на Обединеното кралство е имало намерение 
да намали значителните емисии на CO2, като превключва отоплителните системи в цялата страна от газ на електричество, 
но тази година министерството на икономиката много се заинтересовало от идеята за водород. Това открива перспектива 
пред Northern Gas Networks и други британски газови компании да препрофилирт и по този начин да се запази 
съществуващата газоразпределителна система, което би било ненужно, ако отоплението беше електрифицирано.  
Водородни коли: големи ли са шансовете за тях?  
Докато британското правителство се вглежда във водорода, лидерът на австрийските консерватори Себастиан Курц вече 
толкова се увлече от идеята за широкото му приемане, че го превърна в един от своите лозунги на предизборната 
кампания. Шансовете му да спечели парламентарните избори през септември и отново да оглави правителството са много 
големи. И тогава, вероятно, различните водородни проекти ще могат да разчитат на активната подкрепа на Виена. 
И конкретни проекти вече съществуват, тъй като трите водещи индустриални компании в страната - енергийната Verbund 
AG, нефтогазовата OMV и металургичната Voestalpine - решиха съвместно да ускорят въвеждането на водородни 
технологии в Австрия. Първият съвместен проект на стойност 18 милиона евро (12 милиона от които бяха осигурени от ЕС) 
ще бъде реализиран в Линц до края на 2019 г. - става въпрос за замяна на въглищата с водород в производството на 
стомана. А рафинерията Schwechat край Виена планира за собствените си нужди да установи производството на H2 чрез 
електролиза - като Shell близо до Кьолн. Увлечението по водорода вече придоби такива размери в Европа, че 
консултантската компания Boston Consulting Group (BCG) счете за необходимо да предупреди за опасностите от високите 
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очаквания и грешните инвестиции. "Зеленият водород" има най-добри перспективи в промишлеността, както и в товарния, 
въздушния и воден транспорт, каза Франк Клозе, съавтор на току-що публикувано проучване на BCG, пред вестник 
"Хенделсблат". Но за автомобилите на водород шансовете за успех (засега поне) изглеждат минимални, въпреки че 
японската компания Toyota ще разшири производството им. На 1 януари 2019 г. в Германия например са регистрирани 
само 392 автомобила с двигател на H2. За електрическите превозни средства, да не говорим за хибридите, перспективите 
очевидно са по-добри. 
 
„Капитал“ 
 
√ Виртуалнa банкoва реалност 
Какво е добре да се знае за новите банки без клонове и само с интернет сайтове 
В България в момента няма класическа виртуална банка, но може би времето това да стане не е далеч. 
Отминава времето, в което посещението в банка означаваше чакане по опашки, попълване на документи само за да се 
кандидатства за кредит или да преведат пари по сметка. Днес автоматизираните каси и мобилните приложения са 
причината, поради която много хора изобщо не влизат в банките. Така се раждат и т.нар. виртуални или директни банки, 
които повдигат въпроса дали един ден изобщо ще е необходимо да има физически клонове. 
Лидери в този сектор са Ally и Simple в САЩ, Monzo във Великобритания и WeBank и MYbank в Китай, N26 в Европа. А 
финансовите центрове на Азия - Хонгонг и Сингапур, се готвят да издадат лицензи на още нови играчи. Засега обаче нито 
една от изброените не предлага услугите си в България. За да се открие сметка в например Monzo, клиентът трябва да е 
британски гражданин. Потенциал да влезе в България има германската N26, която първо работеше само в държавите от 
еврозоната, но вече излиза и в страни извън нея, дори и в САЩ. Банков лиценз има и работещата в България Revolut, която 
предлага различни финансови и разплащателни услуги, но не е създадена като директна банка. 
Какво представлява виртуалната банка 
Хонконгският валутен орган я определя като банка, която предоставя услуги чрез интернет или други електронни канали 
вместо във физическите клонове. Това означава не само че плащанията се улесняват, но и че те предоставят възможност 
за обработване на депозити и отпускане на заеми също като традиционните банки. 
За да се назоват виртуалните банки, се използва и терминът "необанки". Те се различават от електронните портфейли като 
Apple Pay, PayPal или Google Pay, които са само посредник между кредитните карти на потребителя и търговеца. Много от 
директните банки също работят с виртуалните портфейли.  
Как работят виртуалните банки  
Клиентите правят всичко - от откриване на сметки до превод на пари, използвайки мобилния си телефон или компютър. 
Някои позволяват парични депозити или теглене от мрежи на банкомати на други банки, като използват дебитни или 
кредитни карти. В Япония Seven Bank има банкомати, а в САЩ някои дори предоставят чекови книжки. Новите хонконгски 
виртуални банки все още не са обявили как точно ще работят. 
Какво е предимството им  
Повече хора могат да получат бърз и лесен достъп до финансови услуги. Очаква се и засилената конкуренция да доведе 
до по-ниски такси за услуги и по-високи лихви за спестовните сметки. От гледна точка на банките цифровите операции 
само намаляват разходите, тъй като няма нужда да наемат или купуват сгради и да се изграждат физически клонове, както 
и да наемат служители, които да извършват операциите. Виртуалните банки ще имат нужда от помощен персонал, но той 
ще е в пъти по-малко от работещите в традиционните банки. Засега основните им предимства са в улеснения достъп, по-
ниски такси, прозрачното им начисляване, както и светкавични преводи между клиенти със сметки в банката. Известен 
риск е, че при преводи към тях от традиционни банки може да се начислят високи такси. 
Безопасни ли са  
В повечето случаи те са предмет на един и същ набор от надзорни изисквания, прилагани и към традиционните банки.  
Към кого са насочени  
Банкирането чрез виртуалните банки е подходящо за малките и средните предприятия. Например собствениците на малък 
бизнес понякога имат трудности при отварянето на сметки в големите традиционни банки, които може и да не им 
предоставят толкова изгодни условия, колкото на големите си клиенти например. Разбира се, физическите лица също са 
таргет за техния бизнес. 
Заплашени ли са традиционните банки  
Може би, но не и сега. Лицензите за нови компании означават повече конкуренция, което в крайна сметка може да доведе 
до битка при банковите такси. Традиционните банки вече предлагат много онлайн или цифрови транзакции, но това едва 
ли е достатъчно. Според анализаторите на Citigroup приходите на традиционните банки може да се свият с 10% през 
следващото десетилетие. Всъщност именно високите такси и често непрозрачното им начисляване станаха причина. 
Защо азиатският пазар е атрактивен 
В Азия цифровите портфейли като Alipay, WeChat Pay и Paytm се използват масово, а потребителите са свикнали с онлайн 
банкирането. Друга предпоставка за развитието на виртуалните банки именно в Азия са скъпата работна ръка и стремежът 
разходите да се свият максимално. 
 
√ Лидерите в хранителната индустрия използват големи бази данни, за да увеличат приходите си 
Те вече се възползват от новите технологии за маркетинговите си проучвания 
Хранителната индустрия, която беше критикувана, че изостава с внедряването на технологиите, се променя. От 2012 г. 
големите компании в сектора регистрират по-малък ръст на приходите, което е знак, че не могат да диктуват вкусовете на 
потребителите, както го правеха в миналото. Напротив, те трябва да се съобразят с него при създаването на продуктите, а 
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това може да се случи чрез анализ на бази данни. Следователно, за да увеличат приходите си, компаниите трябва да 
внедрят новите технологии при маркетинговите си проучвания, пише Financial Times. 
Промяната 
Black Swan е една компаниите, които променят начина, по който се правят пазарни проучвания в индустрията. Ако в 
миналото Procter&Gamble изпращаше служители, за да видят как американските домакини почистват дома си, готвят ястия 
или перат, то днес подходите са много различни. Black Swan e британски стартъп, който събира данни от социални медии, 
онлайн форуми, уебсайтове за преглед на продукти, както и други източници и след това ги анализира. Така открива какво 
искат потребителите. Компанията използва изкуствен интелект, за да оцени кой от продуктите може да стане масово 
купуван. 
Само за последните шест месеца тя е сключила договори с шестнайсет големи компании, сред които PepsiCo, Danone и 
McDonald's. Благодарение на това годишните приходи на стартъпа се увеличиха до 30 млн. паунда. 
Компании като тази се разрастват бързо, защото предлагат на големите вериги нещо, от което те отчаяно се нуждаят - 
информация за това какви продукти ще купуват бъдещите клиенти и как успешно да им бъдат рекламирани. 
"Това е като да получите кристалната топка, която всички искахме през последните 20 години", казва Илейн Родриго, 
ръководител на потребителските проучвания и стратегия на Danone. 
Защо има нужда от такива проучвания? 
Пречка пред големите компании са тенденции като веганството или високопротеиновите диети. Такива продукти в 
момента са много търсени, но пък е трудно да бъдат внедрени на пазара, тъй като процесът е бавен и в повечето случаи 
отнема година и повече поради сложните вериги за доставка, спазването на вътрешните процеси за стандартите за 
качество. През това време по-малки компании се утвърждават на пазара. 
Критиците посочват как появата на HaloTop, американска компания за нискокалоричен сладолед без захар, изненада 
Unilever и Nestlé и намали значително продажбите на техни конкурентни продукти. 
Сега големите компании вярват, че подобряването на маркетинговите изследвания чрез използването на технологиите ще 
подобри продажбите. Старите маркетингови подходи като анкети, фокус групи и данни за продажбите на дребно трябва 
да бъдат обновени, защото са твърде бавни, много скъпи и често неточни. 
Компаниите 
Black Swan например предлага онлайн анкети, които могат да бъдат готови и анализирани за няколко дни. Това е много 
малко в сравнение със стандартните четири-шест седмици. 
Друга подобна компания е Zappi. Тя също е стартъп и предлага на своите клиенти възможност за самообслужване. Чрез 
нея маркетинг специалистите от компаниите сами могат да създават анкети и да тестват групи, избрани по възраст, доходи 
или местоположение. 
Британската Streetbees пък дава възможност на клиентите си да провеждат видеоинтервюта с потребителите.  
Been There Done That и Discover.ai са се фокусирали повече върху анализ на позиционирането на продукти и маркетингови 
съобщения по начин, по който да бъдат успешни. 
Друга възможност за провеждане на маркетингово проучване е използването на изкуствен интелект за обработката на 
големи масиви бази данни. Такава например е Signals Analytics, основана от двама ветерани от израелското военно 
разузнаване, и Tastewise, платформа, която анализира менюта, блогове и онлайн рецепти, за да прогнозира тенденциите 
в храните. 
Стартъп компаниите са предизвикателство за водещите агенции за пазарни проучвания като Kantar, Ipsos и Nielsen на WPP. 
Техните приходи се свиват и до голяма степен причина за това е внедряването на технологиите в индустрията.  
"Хората искат по-бързи, по-прецизни инструменти. Старите методи, измислени преди дигиталната ера, не са достатъчно 
гъвкави, прецизни и подходящи за нашите текущи нужди", казва Тим Уорнър, който оглавява потребителските и пазарните 
проучвания на PepsiCo в Европа и части от Африка. 
Нови брандове, нови проблеми 
В резултат на по-лесното навлизане на нови брандове благодарение на онлайн търговията средният ръст на приходите в 
първите 30 световни компании за потребителски стоки падна до едва 0.4% годишно за периода 2013-2018 г., от 4.5% за 
2007-2012 г., твърди изследване на Bain&Company. Средният ръст на годишните оперативни печалби е намалял  
наполовина за същия период. В САЩ големите компании за потребителски стоки са загубили 2.4 пр. пункта от пазарния си 
дял поради навлизането на по-малките компании.  
Променената реалност подтикна Хорхе Пауло Леман, един от милиардерите зад инвестиционната компания 3G Capital, 
която притежава Kraft Heinz and Burger King, да се оприличи на "ужасен динозавър". "Купихме марки и смятахме, че те ще 
продължат завинаги, каза той на инвестиционна конференция миналата година. Сега трябва да се приспособим изцяло 
към новите изисквания на клиентите." 
Важни ли са маркетинговите проучвания 
В миналото на маркетинговите проучвания се гледаше само като на излишен разход, а стратегията на играчите в 
индустрията беше да ги свиват до минимум. Днес обаче, когато потребителите доминират, те са необходимост и 
стратегическо предимство.  
PepsiCo започна да работи със стартъпи за проучване, тъй като търсеше по-добри начини да разбере нуждите и 
предпочитанията на клиентите си. На Doritos и Gatorade пък им трябваха девет месеца, за да разберат, че не отговарят 
напълно на нуждите на клиентите. 
PepsiCo реши да работи с пет стартиращи компании, за да изгради набор от инструменти, чрез които да следи тенденциите 
и по-рано и бързо да тества идеите си за продукти, опаковки и рекламни съобщения. Unilever има около 700 души, които 
работят по пазарни проучвания, които стават по-модерни. Вместо традиционния "тест за употреба в домашни условия", за 
който са нужни 400 души, сега може просто да се прегледат ревютата на продукта в Amazon и да се сравнят с тези на 
конкурентните продукти. 
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Друг нов инструмент на Unilever се е Idea Swipe, който е вдъхновен от приложението за запознанства Tinder. Чрез нея 
потребителите могат да разгледат идеи - например за сладолед с вкус на зърнена закуска, и да ги одобрят или отхвърлят. 
От компанията казват, че приложението доставя по-достоверни данни по-бързо от по-старите техники на проучване.  
Прогнози 
Все още е рано да се каже дали внедряването на цифрови инструменти за прогнозиране на тенденции за подобряване на 
маркетинга наистина ще бъде достатъчно, за да ускори растежа в сектора.  
Компанията Bain&Company твърди, че ръстът на продажбите на органични продукти в първите 30 световни компании 
достигна 2.9% през миналата година - най-доброто представяне от 2013 г. насам. Според Франсоа Фаели от Bain големите 
играчи са "надградили иновационната си игра" и тя вече започва да се отплаща. 
Други са по-скептични. Елио Скети, изпълнителен директор на инвестиционната компания Craftory, смята, че големите 
компании остават прекалено изключени от потребителите. Техните вериги за доставки са бавни и те остават твърде 
фокусирани върху физическите канали за търговия на дребно, а не към онлайн търговията. 
"Дори и големите момчета да получат добра информация за потребителите, те често не ги слушат", казва Скети. 
 
Cross.bg 
 
√ Александър Андреев: Около 20 млн. е увеличението предвидено за изборите 
„С около 20 млн. е увеличението на средствата, които са предвидени за изборите”, това каза в интервю за предаването 
„Тази сутрин” по БТВ говорителят на ЦИК Александър Андреев. 
„Нормално е всичките разходи, които са необходими за провеждането на изборите, през 2019-а да са се увеличили, 
включително в тази връзка разходите за СИК, за ОИК”, допълни той и уточни, че те не са увеличавани от 2011 г. 
„Това не мотивира по никакъв начин членовете на секционните избирателни комисии, активно да участват в изборите”, 
подчерта Андреев. 
„Тези средства, които се отделят, те не отиват за машините или не биха могли да бъдат сравними, защото ако ние трябваше 
предвидим и машинния вот, той щеше да увеличи допълнително бюджета, тъй като това щеше да бъде свързано с 
допълнителни разходи, свързани със закупуване на машини, с осигуряване на логистичното им съхраняване, обслужване, 
транспорт, охрана”, поясни той и допълни, че в противен случай отпуснатият бюджет  би бил много по-голям, ако имаше и 
машинно гласуване. 
Андреев съобщи, че ще бъдат увеличени възнагражденията на председателите и членовете на секционните избирателни 
комисии. 
„Ние предвидихме, за първи тур да получат 100 лв., председател, 90 лв. зам.-председател и секретар и 80 лв., член. Като в 
случай, че тези членове на секционната избирателна комисия участват в обучението, което се повежда от общинските 
избирателни комисии, ще получат допълнително 10 лв. и при предаването, ще получат 25 лв., 35 лв. и 50 лв. Надяваме се, 
че по този начин, с това достойно възнаграждаване на труда, който полагат членовете на секционните избирателни 
комисии ще може, на първо място да привлечем хора, които да вложат всичко от себе си”, каза още Александър Андреев. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След визитата на Урсула фон дер Лайен в България - какви са европейските перспективи? 
- По следите на едно тежко престъпление - как разследващите стигнаха до извършителите на жестокото убийство? 
- Как пожарите в Амазония ще се отразяват на климата на планетата? 
- Посещението на Урсула фон дер Лайен в България. 

Нова телевизия, "Здравей, България!" 
- Каква ще е организацията на движението по АМ "Струма"през уикенда? 
- Православната църква почита паметта на Св. Александър; 
- Съдът решава да остави ли в ареста извършителите на двойното убийство. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 30 август 
София. 

- От 09.30 часа в х-л „Света София", ул. „Пиротска" 18, президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов ще открие 
двудневна международна конференция на тема „Синдикални политики за устойчива заетост, достоен труд и 
преодоляване на нарастващата несигурност на работното място". 

- От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се проведе 
заседание на Съдийската колегия. 

- От 10.00 часа в Национален пресклуб БТА ще се проведе среща - разговор на тема: "Как местната власт 
взаимодейства с местните общности и гражданските структури? Ефективна ли е комуникацията на кметовете и 
общинските съветници с гражданите?" 

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери ремонта на бул. „Асен Йорданов" (под моста на 
Брюксел). 

- От 11.00 часа в НХА ще се състои Уъркшоп „Вътрешен живот" на Борис Праматаров - български график, илюстратор, 
аниматор, завършил НХА. 

***  
Асеновград 

- От 18.00 часа на пл. „Акад. Николай Хайтов" духов оркестър от Франция ще изнесе концерт. 
***  
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Благоевград 
- От 09.30 часа в зала „22 септември" Общински съвет - Благоевград ще проведе редовно заседание. 
- От 10.00 часа на бюст-паметник на Тодор Александров ще се състои ритуал по полагане на цветя по повод 95 

години от смъртта му. 
***  
Бургас 

- От 11.00 часа в читалище „Атанас Манчев 1920" - Каблешково ще бъдат представени резултатите от 
археологическите проучвания на обект Козарева могила. 

- От 15.00 часа в Заседателна зала на Община Бургас ще започне пресконференция за обявяване на събитията, на 
които ще бъде домакин града. 

- В експоцентър „Флора" ще се проведат Фестивал на игрите и изкуствата и Творчески работилници Burgas 
Handmade Market. 

- От 18.30 часа в Дома на писателя в Бургас четирима знакови творци ще представят част от първите, наред с някои 
от новите си произведения. 

***  
Варна/Св. св. Константин и Елена 

- От 10.00 часа в „Гранд Хотел Варна" в к.к. Св. св. Константин и Елена Младежи ГЕРБ ще проведат 12-ия си Летен 
университет. 

Варна/Камчия 
- От 15.00 часа в комплекс „Камчия" министърът на образованието и науката - Красимир Вълчев ще приветства и 

награди отличените учители в конкурс, част от семинара на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности за 
устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците". 

***  
Велико Търново 

- От 11.00 часа в Пресклуб на БТА - Велико Търново ще се проведе пресконференция за резултатите по проекта 
'Заедно намираме решения' на център Амалипе. 

Велико Търново./Килифарево 
- От 19.00 часа в центъра на града ще се проведе Хоротека „Фолклорна плетеница". 
- От 20.15 часа в Летния театър в парк „Марно поле" проект „Лятно кино под звездите" представя „Angel Has Fallen 

- Код Ангелът". 
- От 21.00 часа на крепостта Царевец в старопрестолния Търновград ще сесъстои Симфоничният концерт, посветен 

на 120-я юбилей на Панчо Владигеров. 
- От 23.30 часа от пл. „Цар Асен I" ще може да се наблюдава Аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук 

и светлина". 
***  
Враца 

- От 10.00 часа в Детски отдел на РБ „Христо Ботев" ще се проведе Работилница „Приказни игри". 
***  
Гълъбово 

- От 18.00 часа на бул. "Република" и Кръговото в централната градска част ще се проведе атрактивната надпревара 
„Дамско рали Гълъбово 2019". 

***  
Добрич/Албена 

- От 10.00 часа в зала „Корела" във „Фламинго Гранд Хотел и СПА" във ваканционно селище „Албена" ще бъде 
дадена пресконференция по повод провеждането за поредна година на "Училището за здраве - за деца, родители 
и учители". 

***  
Каварна 

- От 18.00 часа пред НЧ „Съгласие-1890" ще се проведе „Морска работилничка". 
***  
Каблешково 

- От 11.00 часа в читалище „Атанас Манчев 1920" доц. Петя Георгиева и екипът ѝ от Софийски университет „Св. 
Климент Охридски" ще представят резултатите от археологическите проучвания на обект Козарева могила. 

-  
***  
Кюстендил 

- От 10.00 часа Община Кюстендил организира информационна кампания по Националната програма за достъпна 
жилищна среда и лична мобилност. 

***  
Несебър 

- От 18.00 часа в амфитеатъра в Стария град ще започне ХХII-рото издание на поп-рок фестивал. 
***  
Пещера 

- От 20.30 часа на пл. „България" в Пещера ще бъде прожектиран българският игрален филм „Прогноза". 
***  
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Плевен 
- От 10.00 часа в Пресклуб на БТА - Плевен ще се състои пресконференция на кмета на Община Червен бряг инж. 

Даниил Вълов. 
***  
Пловдив 

- От 11.00 часа в БТА - Пловдив ще се проведе съвместна пресконференция на ПП АБВ и НДСВ. 
***  
Смолян 

- От 17.30 часа в деловодството на Община Смолян, ет. 1, започва приемането на документи за потребители на 
интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа". 

***  
Стара Загора 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще се проведе Програма 
„Играя и се уча" - групови занимания с деца от 0 до 6 години и техните родители. 

- От 10.00 часа в къща музей „Гео Милев" ще се проведе „Четем и рисуваме", „Литературни закачки" - отгатване на 
гатанки и рисуване на отговора, „Ние сме актьори" - драматизация на „Работната Мецана" на Леда Милева, „Да 
съставим приказка" - по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка, а после заедно 
разказват. 

- От 17.00 часа на кръстовището на бул. „Княз Александър Батенберг" и бул. „Цар Симеон Велики" чудотворните 
икони на Пресвета Богородица „Скоропослушница" и Пресвета Богородица „Касперовска" от гр. Ананиев - Украйна 
ще бъдат посрещнати в Стара Загора. 

Стара Загора/с. Калояновец 
- От 19.00 часа на площада в селото ще се проведе празник на картофа. 

***  
Тутракан 

- От 14.00 часа в залата на Общинския съвет ще се състои пресконференция по проект „Иновативен културен мост 
за устойчиво регионално развитие". 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа пред Детски отдел на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" организира празнично 
закриване на тринадесетата поред Детска работилница за изкуство. 

- От 17.30 часа в рамките на XIX Дни на руската култура във Варненски регион, в Регионална библиотека „Стилиян 
Чилингиров" ще гостуват проф. Алексей Бархатов - преподавател в Института за журналистика и литературно 
творчество, член на Съюза на писателите на Русия; писателката Елена Глазкова - член на Съюза на писателите на 
Русия; акад. Лола Звонарьова - главен редактор на алманаха „Литературни запознанства", член на Съюза на 
писателите на Москва; акад. Юрий Васюков - член на Международната славянска академия в Москва; Камил 
Зиганшин - автор на дилогията „Златото на Алдан", отличена с Държавна премия „Салават Юлаев"; краеведът 
Раиса Усович; писателят Павел Поздеев и фотокореспондентът Николай Глазков. 


