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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
  
АИКБ 
 
√ ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСИ ОТНОСНО СЪГЛАСУВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ 
И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 Г. 
 
 

ДО  
Г-Н СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 
 
 
 
Относно: Съгласуване на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2019 г. 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАРСКИ, 
 
Във връзка с Ваше писмо с изх. № 07-04-716/31.07.2019 г. за съгласуване на  годишните отчети за дейността на физическите 
и юридическите лица през 2019 г. бих искал да изразя благодарността си, че за поредна година се доверявате на опита и 
експертизата, с която Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разполага, като  най-широко 
представителната работодателска организация на национално равнище, чрез провеждането на съгласувателна процедура 
на формулярите на годишните отчети, които българските  предприятия са длъжни да подават в НСИ. 
За съжаление, в така предоставената ни информация отново констатираме, че въпреки положените усилия в последните 
години за намаляване на обема за исканата информация, новите комплекти за годишното отчитане на дейността на 
юридическите лица са прекалено обемни и сложни и отново апелираме за опростяване на формите на документите, тъй 
като попълването изисква време и средства на всички действащи предприятия.  
Трябва да отбележим с неудовлетворение, че в предложените ни за съгласуване формуляри справките за дейността, които 
трябва да попълват нефинансовите предприятия, не намаляват своя брой. 
В тази връзка отбелязваме, че над 90% от всички предприятия в България отговарят на критериите за микропредприятия 
и действащото европейско и национално законодателство предвижда множество облекчения относно отчетността и 
публичността на финансовите отчети на тази категория предприятия, което трябва да е и приоритет на НСИ. Считаме, че 
облекчаването на административната тежест чрез намаляване на изискуемата статистическа информация за тези 
предприятия, трябва да е задача и на НСИ.  
Също така смятаме, че годишната статистическа информацията извън формите и данните на годишните финансови отчети, 
която се изисква от всички предприятия, може да се събере и на извадков принцип, което би улеснило и съкратило 
процеса на събиране на данните и би спестило време и средства на българския бизнес. 
Като отчитаме, че Агенция по вписванията, а не НСИ са отговорна държавна институция  за създаване на „единна точка“ 
за подаване на годишните финансови отчети на юридическите лица, за поредна година АИКБ призовава за ускоряване на 
процесите по създаването и въвеждането в експлоатация на такава. В настоящата ситуация бизнесът е длъжен да подава 
една и съща информация в НСИ и в Търговския регистър, което представлява ненужна административна тежест и загуба 
на време и пари за българските предприемачи. Надяваме се, че подобна системата ще бъде изградена и бизнесът ще 
подава отчетите занапред само в “Единната входна точка“. 
Надявам се дългогодишното ползотворно сътрудничество между НСИ и АИКБ да продължи и занапред, като оставам на 
разположение за обсъждане на така направените предложения. 
 
√ АИКБ ПОИСКА ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПРОВЕРКА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от главния прокурор Сотир Цацаров проверка на 
свободния пазар на електроенергия за нерегламентирани сделки и извършени престъпления на енергийната борса. Това 
стана ясно след проведена официална среща между представители на работодателската организация и главния прокурор. 
Според АИКБ през последната година спекулативният ръст на цените на електроенергията нанася сериозни щети върху 
българската индустрия, като влошава конкурентоспособността й на международните пазари, допълнително оскъпява 
стоките и услугите в страната, забавя ръста на доходите. 
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„Категорично мога да заявя, че високата цена на електроенергията на борсата се дължи на злоупотреба с господстващото 
положение (пазарна концентрация) на група компании, които медиите свързват с едно лице и тенденциозното 
бездействие от страна на лица с управителни функции в Български енергиен холдинг, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и др.“, заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той припомни, че през месец юли т.г. на платформата „Ден напред“ е имало дни, в които средната цена за 1 MWh базова 
мощност е била най-скъпата в цяла Европа, като в някои дни стойността й е между два и три пъти по-висока от средната за 
ЕС. Заради спекулативния ръст и нерегламентираните сделки АИКБ и Асоциация на организациите на българските 
работодатели са сезирали Министерство на енергетиката, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за енергийно 
и водно регулиране, Прокуратурата и Европейската комисия. 
По време на срещата АИКБ запозна главния прокурор и с „най-масовата кражба“ в България – злоупотребите при издаване 
на болнични листове. Според организацията въведената през 2010 г. практика първите три дни болнични да се поемат от 
предприятията облекчава измамите, тъй като работодателите не разполагат с механизъм за контрол. 
Данните за последните три години сочат, че има общ ръст на броя на издадените болнични листове, като около празнични 
и почивни дни издаването им се увеличава с близо 1/3. Най-много болнични листове спрямо наетите работници и 
служители се издават в Стара Загора, Кюстендил, Ямбол, Перник и Габрово. Следват Пловдив, Враца, София, Благоевград 
и Велико Търново. Най-сериозен ръст за периода 2016-2018 г. е отчетен в София-област и София-град – съответно 12,64% 
и 9,42%. След тях се нареждат Шумен, Ямбол, Пловдив, Русе и Враца. Данните на НОИ също показват сериозно увеличение 
на разходите за временна нетрудоспособност, след като на годишна база стойността на изплатените от НОИ болнични е 
над 550 млн. лв. За последните три години има констатирани близо 10 000 нарушения (отменени болнични листове) и само 
20 наказания. 
В тази връзка АИКБ предлага, по примера на редица страни от ЕС, първите три дни от отпуска за временна 
нетрудоспособност да не се плащат нито от предприятието, нито от осигурителния институт. 
 
√ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АИКБ ВАСИЛ ВЕЛЕВ НАГРАДИ ПЕТТЕ НАЙ-ДОБРИ РАБОТОДАТЕЛИ НА CAREER SHOW 2019 
С призове бяха отличени ЕйчПи Инк България в категорията „Информационни технологии“, Райфайзенбанк (България) в 
категория „Банкиране“, AIG София в категорията „Аутсорсинг“, Кауфланд в категорията „FMCG“ и за най-добра HR фирма 
наградата беше връчена на Talent Group. АИКБ е официален партньор на най-голямото кариерно изложение в България, 
което тази година събра близо 130 от най-големите работодатели и над 2000 висококвалифицирани кандидати за работа. 
Целта на националните награди за най-добър работодател Career Show Awards е да представи най-добрите примери от 
работодателската практика в България, както и да покаже потенциала на страната по отношение на кариерното развитие. 
Експертното жури, част от което бе и председателят на АИКБ Васил Велев, оцени номинираните компании в общо двадесет 
категории, разделени в три групи – „Най-добър работодател“, „Ангажираност и иновации“ и „Здраве и екология“. 
„През последните години сред основните задачи и цели на АИКБ е насърчаването на заетостта и намаляването на 
недостига на квалифицирани кадри за българския бизнес. Чрез подкрепата си при реализирането на Career Show 2019 
асоциацията, като най-представителна работодателска организация, увеличава шанса на повече квалифицирани 
кадри да направят крачка към развитието си. Събитието показа, че България има ресурс на квалифицирана работна 
ръка, успешни бизнеси и платформа, която да ги свърже“, посочи Васил Велев по време на церемонията по 
награждаването. 
По време на кариерното експо бяха дискутирани възможностите за развитие на кариера в България, влиянието на 
дигитализация и глобалните услуги върху трудовия пазар, личностното развитие и др. Събитието се проведе под патронажа 
на Министерство на икономиката. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ поиска от главния прокурор проверка на свободния пазар на електроенергия  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от главния прокурор Сотир Цацаров проверка на 
свободния пазар на електроенергия за нерегламентирани сделки и извършени престъпления на енергийната борса. Това 
стана ясно след проведена официална среща между представители на работодателската организация и главния прокурор. 
Според АИКБ през последната година спекулативният ръст на цените на електроенергията нанася сериозни щети върху 
българската индустрия, като влошава конкурентоспособността й на международните пазари, допълнително оскъпява 
стоките и услугите в страната, забавя ръста на доходите. 
„Категорично мога да заявя, че високата цена на електроенергията на борсата се дължи на злоупотреба с господстващото 
положение (пазарна концентрация) на група компании, които медиите свързват с едно лице и тенденциозното 
бездействие от страна на лица с управителни функции в Български енергиен холдинг, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и др.“, заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той припомни, че през месец юли т.г. на платформата „Ден напред“ е имало дни, в които средната цена за 1 MWh базова 
мощност е била най-скъпата в цяла Европа, като в някои дни стойността й е между два и три пъти по-висока от средната за 
ЕС. Заради спекулативния ръст и нерегламентираните сделки АИКБ и Асоциация на организациите на българските 
работодатели са сезирали Министерство на енергетиката, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за енергийно 
и водно регулиране, Прокуратурата и Европейската комисия. 
По време на срещата АИКБ запозна главния прокурор и с „най-масовата кражба“ в България - злоупотребите при издаване 
на болнични листове. Според организацията въведената през 2010 г. практика първите три дни болнични да се поемат от 
предприятията облекчава измамите, тъй като работодателите не разполагат с механизъм за контрол. 
Данните за последните три години сочат, че има общ ръст на броя на издадените болнични листове, като около празнични 
и почивни дни издаването им се увеличава с близо 1/3. Най-много болнични листове спрямо наетите работници и 
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служители се издават в Стара Загора, Кюстендил, Ямбол, Перник и Габрово. Следват Пловдив, Враца, София, Благоевград 
и Велико Търново. Най-сериозен ръст за периода 2016-2018 г. е отчетен в София-област и София-град - съответно 12,64% и 
9,42%. След тях се нареждат Шумен, Ямбол, Пловдив, Русе и Враца. Данните на НОИ също показват сериозно увеличение 
на разходите за временна нетрудоспособност, след като на годишна база стойността на изплатените от НОИ болнични е 
над 550 млн. лв. За последните три години има констатирани близо 10 000 нарушения (отменени болнични листове) и само 
20 наказания. 
В тази връзка АИКБ предлага, по примера на редица страни от ЕС, първите три дни от отпуска за временна 
нетрудоспособност да не се плащат нито от предприятието, нито от осигурителния институт. 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ иска от Цацаров проверка на свободния пазар на ток 
През месец юли т.г. на платформата „Ден напред“ е имало дни, в които средната цена за 1 MWh базова мощност е 
била най-скъпата в цяла Европа, като в някои дни стойността ѝ е между два и три пъти по-висока от средната за ЕС  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от главния прокурор Сотир Цацаров проверка на 
свободния пазар на електроенергия за нерегламентирани сделки и извършени престъпления на енергийната борса. 
Това стана ясно след проведена официална среща на главния прокурор Сотир Цацаров, заместника му Иван Гешев с 
председателя на АИКБ Васил Велев и изпълнителния ѝ директор Добрин Иванов, предаде агенция БГНЕС. 
Според АИКБ през последната година спекулативният ръст на цените на електроенергията нанася сериозни щети върху 
българската индустрия, 
като влошава конкурентоспособността ѝ на международните пазари, допълнително оскъпява стоките и услугите в 
страната, забавя ръста на доходите. 
„Категорично мога да заявя, че високата цена на електроенергията на борсата се дължи на злоупотреба с господстващото 
положение (пазарна концентрация) на група компании, които медиите свързват с едно лице и тенденциозното 
бездействие от страна на лица с управителни функции в Български енергиен холдинг, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и др.“, заяви 
Васил Велев. 
Той припомни, че през месец юли т.г. на платформата „Ден напред“ е имало дни, в които средната цена за 1 MWh базова 
мощност е била най-скъпата в цяла Европа, като в някои дни стойността ѝ е между два и три пъти по-висока от средната за 
ЕС. Заради спекулативния ръст и нерегламентираните сделки АИКБ и Асоциация на организациите на българските 
работодатели са сезирали Министерство на енергетиката, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за енергийно 
и водно регулиране, Прокуратурата и Европейската комисия. 
По време на срещата АИКБ запозна главния прокурор и с „най-масовата кражба“ в България – злоупотребите при издаване 
на болнични листове. 
Според организацията въведената през 2010 г. практика първите три дни болнични да се поемат от предприятията 
облекчава измамите, тъй като работодателите не разполагат с механизъм за контрол. 
Данните за последните три години сочат, че има общ ръст на броя на издадените болнични листове, като около празнични 
и почивни дни издаването им се увеличава с близо 1/3. В тази връзка АИКБ предлага, по примера на редица страни от ЕС, 
първите три дни от отпуска за временна нетрудоспособност да не се плащат нито от предприятието, нито от осигурителния 
институт. 
 
Дарик 
 
√ АИКБ поиска от главния прокурор проверка на свободния пазар на електроенергия 
Асоциацията предлага първите три дни от болничните да не се плащат нито от предприятието, нито от 
осигурителния институт  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от главния прокурор Сотир Цацаров проверка на 
свободния пазар на електроенергия за нерегламентирани сделки и извършени престъпления на енергийната борса. Това 
стана ясно след проведена официална среща на главния прокурор Сотир Цацаров, заместника му Иван Гешев с 
председателя на АИКБ Васил Велев и изпълнителния ѝ директор Добрин Иванов. 
Според АИКБ през последната година спекулативният ръст на цените на електроенергията нанася сериозни щети върху 
българската индустрия, като влошава конкурентоспособността й на международните пазари, допълнително оскъпява 
стоките и услугите в страната, забавя ръста на доходите. 
„Категорично мога да заявя, че високата цена на електроенергията на борсата се дължи на злоупотреба с господстващото 
положение (пазарна концентрация) на група компании, които медиите свързват с едно лице и тенденциозното 
бездействие от страна на лица с управителни функции в Български енергиен холдинг, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и др.“, заяви 
Васил Велев. 
Той припомни, че през месец юли тази година на платформата „Ден напред“ е имало дни, в които средната цена за 1 MWh 
базова мощност е била най-скъпата в цяла Европа, като в някои дни стойността й е между два и три пъти по-висока от 
средната за ЕС. Заради спекулативния ръст и нерегламентираните сделки АИКБ и Асоциация на организациите на 
българските работодатели са сезирали Министерство на енергетиката, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията 
за енергийно и водно регулиране, Прокуратурата и Европейската комисия. 
По време на срещата АИКБ запозна главния прокурор и с „най-масовата кражба“ в България - злоупотребите при издаване 
на болнични листове. Според организацията въведената през 2010 г. практика първите три дни болнични да се поемат от 
предприятията облекчава измамите, тъй като работодателите не разполагат с механизъм за контрол. 
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Данните за последните три години сочат, че има общ ръст на броя на издадените болнични листове, като около празнични 
и почивни дни издаването им се увеличава с близо 1/3. Най-много болнични листове спрямо наетите работници и 
служители се издават в Стара Загора, Кюстендил, Ямбол, Перник и Габрово. Следват Пловдив, Враца, София, Благоевград 
и Велико Търново. 
Най-сериозен ръст за периода 2016-2018 г. е отчетен в София-област и София-град - съответно 12,64% и 9,42%. След тях се 
нареждат Шумен, Ямбол, Пловдив, Русе и Враца. Данните на НОИ също показват сериозно увеличение на разходите за 
временна нетрудоспособност, след като на годишна база стойността на изплатените от НОИ болнични е над 550 млн. лв. 
За последните три години има констатирани близо 10 000 нарушения (отменени болнични листове) и само 20 наказания. 
В тази връзка АИКБ предлага, по примера на редица страни от ЕС, първите три дни от отпуска за временна 
нетрудоспособност да не се плащат нито от предприятието, нито от осигурителния институт. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ иска от Цацаров да разследва пазара на ток за бизнеса  
Закононарушения в сферата на енергетиката и злоупотреби при издаване на болнични листове обсъдиха работодатели и 
прокурори, съобщиха от прокуратурата. 
Главният прокурор Сотир Цацаров и заместник-главният прокурор Иван Гешев се срещнаха с ръководството на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От страна на работодателите бяха председателят на АИКБ Васил 
Велев и изпълнителният й директор Добрин Иванов. 
Малко по-късно от АИКБ заявиха, че са поискали от главния прокурор Сотир Цацаров проверка на свободния пазар на 
електроенергия за нерегламентирани сделки и извършени престъпления на енергийната борса.  
Позицията на АИКБ е, че през последната година спекулативният ръст на цените на тока удря българската индустрия. Това 
влошава конкурентоспособността й на международните пазари, а в страната се оскъпяват стоките и услугите. Забавя се 
ръста на доходите. 
"Категорично мога да заявя, че високата цена на електроенергията на борсата се дължи на злоупотреба с господстващото 
положение (пазарна концентрация) на група компании, които медиите свързват с едно лице", каза Васил Велев. Според 
него има тенденциозното бездействие от Български енергиен холдинг, ТЕЦ "Марица Изток 2" и др. 
Велев припомни, че през месец юли т.г. на платформата "Ден напред" е имало дни, в които средната цена за 1 MWh базова 
мощност е била най-скъпата в цяла Европа. Имало дни, в които стойността й е между два и три пъти по-висока от средната 
за ЕС. 
Работодателите са сезирали Министерство на енергетиката, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за 
енергийно и водно регулиране, Прокуратурата и Европейската комисия.  
Другата тема, която от АИКБ постави на срещата бе злоупотребата с болнични листове. Поемането на първите три дни от 
болничните от работодателя облекчавала измамите. Тази практика бе въведена от 2010 г. 
Работодателите предлагат първите три дни от болничните да не се плащат нито от предприятието, нито от осигурителния 
институт. 
За последните три години има общ ръст на броя на издадените болнични листове, като около празнични и почивни дни 
издаването им се увеличава с близо 1/3. 
Най-много болнични листове спрямо наетите работници и служители се издават в Стара Загора, Кюстендил, Ямбол, Перник 
и Габрово. Следват Пловдив, Враца, София, Благоевград и Велико Търново. 
По данни на АИКБ най-голямо увеличение за периода 2016-2018 г. има в София-област и София-град - съответно 12,64% и 
9,42%. 
След тях се нареждат Шумен, Ямбол, Пловдив, Русе и Враца. Според НОИ увеличението на разходите за временна 
нетрудоспособност, след като на годишна база стойността на изплатените от НОИ болнични е над 550 млн. лв. За 
последните три години имало 10 000 отменени болнични листове и само 20 наказания. 
 
Actualno.com 
 
√ АИКБ поиска прокурорска проверка на пазара на електроенергия 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска Прокуратурата да провери свободния пазар на 
електроенергия за нерегламентирани сделки и извършени престъпления на енергийната борса. Това стана ясно след 
среща на главния прокурор, заместника му Иван Гешев с председателя на Асоциацията Васил Велев и изпълнителния ѝ 
директор Добрин Иванов, предаде БГНЕС. 
Според индустриалците, през последната година спекулативният ръст на цените на електроенергията нанася сериозни 
щети върху българската индустрия, като влошава конкурентоспособността й на международните пазари, допълнително 
оскъпява стоките и услугите в страната и забавя ръста на доходите. 
„Категорично мога да заявя, че високата цена на електроенергията на борсата се дължи на злоупотреба с господстващото 
положение (пазарна концентрация) на група компании, които медиите свързват с едно лице и тенденциозното 
бездействие от страна на лица с управителни функции в Български енергиен холдинг, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и др.“, заяви 
Васил Велев. Той припомни, че през месец юли т.г. на платформата „Ден напред“ е имало дни, в които средната цена за 1 
MWh базова мощност е била най-скъпата в цяла Европа, като в някои дни стойността й е между два и три пъти по-висока 
от средната за ЕС. Заради спекулативния ръст и нерегламентираните сделки АИКБ и Асоциация на организациите на 
българските работодатели са сезирали Министерство на енергетиката, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията 
за енергийно и водно регулиране, Прокуратурата и Европейската комисия.  
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По време на срещата АИКБ запозна главния прокурор и с „най-масовата кражба“ в България - злоупотребите при издаване 
на болнични листове. Според организацията въведената през 2010 г. практика първите три дни болнични да се поемат от 
предприятията облекчава измамите, тъй като работодателите не разполагат с механизъм за контрол. Данните за 
последните три години сочат, че има общ ръст на броя на издадените болнични листове, като около празнични и почивни 
дни издаването им се увеличава с близо 1/3.  
Най-много болнични листове спрямо наетите работници и служители се издават в Стара Загора, Кюстендил, Ямбол, Перник 
и Габрово. Следват Пловдив, Враца, София, Благоевград и Велико Търново. Най-сериозен ръст за периода 2016-2018 г. е 
отчетен в София-област и София-град - съответно 12,64% и 9,42%. След тях се нареждат Шумен, Ямбол, Пловдив, Русе и 
Враца. Данните на НОИ също показват сериозно увеличение на разходите за временна нетрудоспособност, след като на 
годишна база стойността на изплатените от НОИ болнични е над 550 млн. лв. За последните три години има констатирани 
близо 10 000 нарушения (отменени болнични листове) и само 20 наказания. 
 
3e-news.net 
 
√ Председателят на АИКБ награди 7-те най-добри работодатели на Career Show 2019  
Председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев награди 
петте най-добри работодатели по време на тазгодишното кариерно експо Career Show 2019, съобщи пресслужбата на 
работодателската организация. С призове бяха отличени ЕйчПи Инк България в категорията „Информационни технологии“, 
Райфайзенбанк (България) в категория „Банкиране“, AIG София в категорията „Аутсорсинг“, Кауфланд в категорията 
„FMCG“ и за най-добра HR фирма наградата беше връчена на Talent Group. 
АИКБ е официален партньор на най-голямото кариерно изложение в България, което тази година събра близо 130 от най-
големите работодатели и над 2000 висококвалифицирани кандидати за работа. 
Целта на националните награди за най-добър работодател Career Show Awards  е да представи най-добрите примери от 
работодателската практика в България, както и да покаже потенциала на страната по отношение на кариерното развитие. 
Експертното жури, част от което бе и председателят на АИКБ Васил Велев, оцени номинираните компании в общо двадесет 
категории, разделени в три групи – „Най-добър работодател“, „Ангажираност и иновации“ и „Здраве и екология“. 
„През последните години сред основните задачи и цели на АИКБ е насърчаването на заетостта и намаляването на 
недостига на квалифицирани кадри за българския бизнес. Чрез подкрепата си при реализирането на Career Show 2019 
асоциацията, като най-представителна работодателска организация, увеличава шанса на повече квалифицирани кадри да 
направят крачка към развитието си. Събитието показа, че България има ресурс на квалифицирана работна ръка, успешни 
бизнеси и платформа, която да ги свърже“, посочи Васил Велев по време на церемонията по награждаването. 
По време на кариерното експо бяха дискутирани възможностите за развитие на кариера в България, влиянието на 
дигитализация и глобалните услуги върху трудовия пазар, личностното развитие и др. Събитието се проведе под патронажа 
на Министерство на икономиката. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Кризата е вече тук, не бива да губим време  
- Господин Велев, НСИ разпространи миналата седмица доста неблагоприятни, направо песимистични оценки на 
бизнеса за стопанската конюнктура за август. Има очаквания за влошаване на икономическото състояние на 
предприятията. Споделяте ли като работодател тези опасения? 
- Добре е да се вгледаме в това изследване, тъй като то е един първоначален сигнал за цялостното състояние на 
икономиката. В реалния сектор такива сигнали вече има трети пореден месец и не трябва на фона на добрите резултати 
за първото полугодие да си мислим, че нещата ще продължат по същия начин. През първите 6 месеца на годината БВП 
достигна ръст от 3,3%, има ръст на инвестициите в основен капитал и на потреблението в рамките на 2-3 процента. 
Средната работна заплата нарасна с 12% на годишна база, на рекордно ниско ниво е безработицата само 4,2%. Износът 
през първото полугодие има ръст от 6,3%. Това ще бъдат последните добри икономически данни за 2019 г. Защото още 
през юни имаше спад от 3,5% на индустриалното производство и намаление на износа с 6,4%. Работата е там, че 
статистиката гледа назад във времето, докато в бизнеса гледаме напред на база на потвърдени поръчки. Пък и имаме 
отчети за юли и август, които сочат задълбочаване на този спад. Вероятно за третото тримесечие статистиката ще отчете 
още по-голям спад в индустриалното производство, макар че тези резултати ще станат ясни през октомври. Но не трябва 
да губим времето дотогава, а да се вгледаме в ситуацията. 
- На какво според вас се дължи тази започваща рецесия? 
- Най-вече на спада на индустриалното производство в страните, които са ни основни партньори. На първо място Германия 
и Италия, към които имаме най-голям износ. В Германия вече има четвърто поредно тримесечие спад на индустриалното 
производство, като през второто тримесечие на годината той е значителен - 6,2% на годишна база. Германският износ е 
спаднал с 8%. В Италия има спад на производството с 1,2%, а на износа - с 3,5%. Ние сме отворена икономика - повече от 
половината от брутния вътрешен продукт у нас се формира чрез износ. Затова една рецесия, която се задава в Германия, 
се отразява и на нашата индустрия. А причината за тамошното положение е в търговските войни между САЩ и Китай, в 
несигурността по отношение на Брекзит. В самия Китай има забавяне на икономиката, в Турция има девалвация на 
валутата. Всичко това прави картината недобра. 
- Есента е време за изготвяне на бюджета за догодина. Как тези сигнали трябва да бъдат разчетени от онези, които 
го съставят? 
- На първо място трябва да сме безкрайно предпазливи към бюджетните харчове, още повече че наскоро имахме голям 
извънреден разход за изтребителите. А през второто тримесечие на 2019 г. очевидно ще има намалени приходи. 
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 - Лесно е да се каже, че трябва да се внимава с харчовете... 
- Ами най-малкото имаше голям излишък в бюджета в началото на годината, който беше подвеждащ. Картината е вече 
много променена. Аз виждам на терен какво става - предприятията ни работят с 20-25% под капацитета си. Имаме заводи, 
които вече са на 4-дневна работна седмица, особено в машиностроенето. В Германия от второто тримесечие на 2019 г. 
вече се прилагат антикризисни мерки – отпуски по икономически причини и доплащане на заплатите от страна на 
държавата. Такива мерки трябва да се въведат и у нас, ако и през септември състоянието продължи да бъде същото. Т.е. 
имаме около две седмици на разположение, през които мениджърите и собствениците да се върнат от отпуск, да си 
прегледат поръчките и да видят какво е положението. 
- Имате предвид държавата да плаща за принудителните отпуски ли? 
- Тези дни си прегледах отново онези 51 антикризисни мерки, които разработихме и приехме в тристранния съвет през 
2009 г. Една от тях беше точно тази: въвеждане на 4-дневна работна седмица, която обаче се зачиташе за пълен трудов 
стаж. Тази мярка беше въведена за някои отрасли за едно тримесечие и после бе удължена за още едно. Нещо подобно 
трябва да се направи и сега с доплащане от бюджета за заплатите на персонала на предприятията. Защото в сегашната 
ситуация предприемачите не могат да не намалят работното време, противното означава да се правят съкращения. В 
първия случай персоналът сам ще избяга в търсене на по-високи доходи. След като кризата отмине - защото тя в никакъв 
случай няма да е толкова дълбока като онази от 2009 г., нито ще трае толкова дълго, хората ще се върнат много трудно 
обратно на работа. Това се прави в ЕС в случаите, когато има рязко намаление на поръчките. До вчера най-острият проблем 
на българската икономика беше недостигът на човешки ресурси. Не бива да допускаме още веднъж това, защото веднъж 
вече сме го гледали. Най-голямата грешка през 2009 г. беше, че тази подкрепа не беше в пълен мащаб. Не бива да допуснем 
още веднъж това. 
- Има ли други мерки, които бихте предложили да се вземат в сегашната ситуация? 
- Чета си онези 51 мерки и виждам, че много от тях са били изпълнени, макар и еднократно. Много от тях биха могли да се 
използват и сега, например подкрепа на дохода на домакинствата, допълнителен финансов ресурс за реалния сектор, 
възстановяване на финансовата дисциплина в държавата, ограничаване на бюджетните харчове, събиране на резерви за 
подкрепа на фиска. Всичко това веднъж вече сме го правили и би следвало този път да се справим по-добре. Разбира се, 
много ми се иска да греша и нищо такова да не се задава. Но в машиностроенето вече не си задават въпроса ще има ли 
криза и кога ще бъде. Те си задават въпроса колко дълга ще е. Защото кризата вече е тук. 
- Освен машиностроенето има ли други сектори, които са по-податливи на негативните тенденции? 
- Най-общо казано, това е индустрията. Но тя е основата на икономиката и когато там имаме спад, той се разпростира 
навсякъде. За туризма например дълго бе коментирано, че има известен спад. В селското стопанство африканската чума 
по свинете вече нанесе загуби. Нещата се натрупват, трябва да сме предпазливи и да не губим време. Най-малкото поне 
не бива да ни успиват добрите икономически резултати от първата половина на годината 
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√ Мария Габриел ще отговаря за иновациите и младежта в новата ЕК 
Франс Тимерманс ще поеме въпросите с околната среда, Вестагер ще отговаря за конкуренцията 
Българският кандидат за комисар за новата Европейска комисия Мария Габриел ще отговаря за иновациите и младежта в 
състава на новата ЕК на Урсула фон Дер Лайен.  
"Досега Мария Габриел работи с всеотдайност в ресора на цифровите технологии, а отсега нататък ще създава перспективи 
за новите поколения", заяви германският християндемократ при представянето на състава на комисията си. 
Новата комисия ще се състои всъщност от осем заместник-председатели, в това число върховния представител на ЕС по 
външната политика и сигурността Жозеп Борел (Испания). Заместник-председателите отговарят за водещите цели на ЕК. 
Те ще ръководят работата по въпроси като опазването на природата, цифровизацията, икономиката, съхраняването на 
европейския начин на живот.  
„Този екип ще очертае европейския път: ще предприемем решителни действия за борба с изменението на климата, ще 
изградим партньорство със Съединените щати, ще дефинираме отношенията си с един по-самоуверен Китай и ще бъдем 
надежден съсед, на Африка например. Този екип трябва да отстоява нашите ценности и стандарти от световна класа. Искам 
Комисия, която да се ръководи с решимост, която да е напълно съсредоточена върху разглежданите въпроси и да дава 
съответните отговори. Искам Комисията да бъде балансирана, динамична и модерна. Сега този екип ще трябва да спечели 
доверието на Парламента. Ръководената от мен Комисия ще бъде геополитическа Комисия, работеща за устойчиви 
политики. Искам също така Европейският съюз да бъде пазител на многостранното сътрудничество. Защото знаем, че сме 
по-силни, като заедно правим това, което не можем да направим сами", заяв новоизбраният председател Урсула фон дер 
Лайен.  
Трима изпълнителни заместник-председатели ще имат двойна функция. Те ще бъдат едновременно заместник-
председатели, отговарящи за една от трите основни теми в дневния ред на новоизбрания председател, и еврокомисари. 
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Изпълнителният заместник-председател Франс Тимерманс (Холандия) ще съгласува работата по Европейския зелен пакт. 
Той ще отговаря и за политиката за борба с измененията в околната среда. Изпълнителният заместник-председател 
Маргрете Вестагер (Дания) ще съгласува цялата програма за подготвеност на Европа за цифровата ера и ще бъде комисар 
по въпросите на конкуренцията. 
Изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис (Латвия) ще съгласува работата в областта на икономиката 
в интерес на хората и ще бъде комисар за финансовите услуги. Останалите петима заместник-председатели са Жозеп 
Борел, Вера Йоурова, (Чехия), Маргаритис Схинас (Гърция), Марош Шефчович (Словакия), Дубравка Шуица (Хърватия).  
Дубравка Шуица ще ръководи от страна на Комисията и работата по Конференцията за бъдещето на Европа. 
„Искаме да вдъхнем нови сили на демокрацията в Европа. Това е наша обща отговорност. Демокрацията е нещо повече от 
гласуване на избори на всеки 5 години. Демокрацията означава гласът ни да бъде чут и да можем да участваме в 
изграждането на обществото", заяви Фон дер Лайен.  
Останалите кандидати за еврокомисари са: Йоханес Хан (Австрия) ще отговаря за "Бюджет и администрация" и ще се 
отчита пряко пред председателя на ЕК; Дидие Рейндерс (Белгия) ще бъде еврокомисар по правосъдието, включително по 
въпросите за върховенството на закона; Мария Габриел (България) е предложена за еврокомисар по иновациите и 
младежта; Стела Кириакидис (Кипър) е предложена за еврокомисар по здравеопазването; Кадри Симсон (Естония) ще 
отговаря за енергетиката; Юта Урпилайнен (Финландия) ще поеме международното сътрудничество; Силви Гулар 
(Франция) ще отговаря за вътрешния пазар; Ласло Трочани (Унгария) ще отговаря за политиката на съседството и 
разширяването на ЕС; Фил Хоган (Ирландия) е предложен за еврокомисар по търговията; Паоло Джентилони (Италия) ще 
бъде еврокомисар по икономиката; Виргиниюс Синкявичюс (Литва) ще бъде еврокомисар по околната среда; Никола 
Шмит (Люксембург) ще отговаря за работните места; Хелена Дали (Малта) ще отговаря за въпросите за равенството; Януш 
Войчеховски (Полша) ще отговаря за земеделието; Елиза Ферейра (Португалия) ще бъде еврокомисар за сближаването и 
реформите; Рована Плумб (Румъния) ще бъде новият еврокомисар по транспорта; Янез Ленарчич (Словения) ще поеме 
управлението при кризи; Илва Йохансон (Швеция) е предложена за еврокомисар по вътрешните работи.   
Фон дер Лайен си е поставила за цел да ръководи силно мотивиран колегиум, който разбира Европа и се вслушва в 
исканията на европейците. Ето защо всички членове на ЕК ще посетят всяка държава членка през първата половина на 
мандата си. Те трябва да опознаят не само столиците, но и да посетят регионите, в които хората в Европа живеят и работят. 
Както Европа, така и ЕК трябва да бъдат подготвени за цифровата ера. Заседанията на колегиума ще бъдат електронни и 
без документи на хартиен носител. 
Целта на новата ЕК е да улесни живота на хората и предприятията. Когато ЕК създава нови законови и подзаконови 
разпоредби, тя ще прилага принципа, че при въвеждането на нова разпоредба отпада стара, с цел да се намали 
бюрокрацията.  „Това ще бъде комисия, която изпълнява поетите ангажименти. Имаме структура, която насочва усилията 
си към решаване на задачите, а не към йерархичността на действията. Трябва да сме в състояние да се справяме с важните 
въпроси по най-бързия и решителен начин", каза още Фон дер Лайен. 
Като следващ етап Европейският парламент трябва да одобри целия колегиум на членовете на Комисията, включително 
върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателя 
на Европейската комисия. Това ще бъде предшествано от изслушване на кандидатите за комисари в съответните 
парламентарни комисии в съответствие с Правилника за дейността на Европейския парламент.   
По-рано вчера българският еврокомисар Мария Габриел откри четвъртото издание на Конференцията „Цифров живот и 
дизайн“ в Брюксел. Пред над 300 участници тя представи постигнатото до момента в цифровата област, като очерта и 
основните предизвикателства. Мария Габриел посочи някои от постиженията в цифровия сектор. 
„Гарантирахме свободното движение на нелични данни, опростихме правилата за ДДС и предприехме мерки, чрез които 
подобрихме бизнес средата и прозрачността. Премахнахме роуминга в ЕС и несправедливото географско блокиране. 
Благодарение на инициативата WiFi4EU, в която участват над 3400 общини, Европа стана по-близка до гражданите. 
Инвестиците в цифровия сектор ще продължат да нарастват чрез новата програма „Цифрова Европа“, Хоризонт Европа и 
Mеханизмa за свързване на Европа“, заяви комисарят по цифрова икономика и общество. В дебата си с участниците 
българският еврокомисар постави въпроса за следващите стъпки за справяне с предизвикателството цифрова 
трансформация. Според нея, това е възможно, само ако Европа инвестира в своите таланти и развитието на технологиите. 
„В основата на този бъдещ успех трябва да стои общият европейски подход, в чийто център е човека. Необходимо е да 
подобрим правилата за отговорността и сигурността на цифровите платформи, услуги и продукти. Критично важно е 
гражданите да знаят как, къде и защо се събират, използват и прехвърлят техните данни“, каза Мария Габриел. 
 
√ Росен Желязков: Инвестициите в 5G мрежи трябва да се насърчават 
Държавите да се ангажират с изграждане на високоскоростни комуникационни мрежи в отдалечени и слабо населени 
райони, предлага транспортният министър 
Правителствата трябва да създадат среда за насърчаване на инвестициите и разгръщането на 5G мрежи и услуги. Това 
призова министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на 
Министерска кръгла маса за ролята на високоскоростните цифрови мрежи. Събитието се проведе в Будапеща и е част от 
програмата на форума на Международния съюз по далекосъобщенията ITU Telecom World 2019, съобщиха от 
транспортното министерство.  
Изграждането на 5G свързаност изисква огромни инвестиции от страна на телекомуникационни оператори, а това може 
да доведе до високи цени на предоставяните услуги, добави министърът. По думите му, за да се избегне това, е 
необходима намесата на правителствата. Министърът предложи държавите да се ангажират с изграждане на 
високоскоростни комуникационни мрежи в отдалечени и слабо населени райони, които не представляват интерес за 
бизнеса. По този начин операторите ще се насочат само към осигуряване на връзка от основното трасе до домовете и 
офисите, което би намалило финансовата тежест, каза Росен Желязков. 
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Важен елемент на разходите е стойността на радиочестотния спектър, заяви по време на форума Росен Желязков. „Разбира 
се, разпределението на честотите и определянето на цените за него, е суверенно право на всяка държава, но вярвам, че 
това е област, която трябва да бъде разгледана в усилията за насърчаване на 5G мрежи и услуги“, посочи той. 
Министърът бе категоричен, че бизнесът и гражданите трябва да бъдат убедени в сигурността на използваните услуги и 
затова правителствата трябва да установят надеждни правила за киберсигурност. 
„Важно направление е усъвършенстването на цифровите умения и образованието. Това е социален елемент, без пряко 
въздействие върху 5G бизнеса. В същото време тази дейност е основна за дигиталното общество“, изтъкна още Желязков. 
 
БНР 
 
√ Явор Панталеев: Продажбата на стоки без платен акциз няма да намалее от допълнителните задължения за куриерите 
Интервю на Марта Младенова с Явор Панталеев за предаването ''Преди всички'' 
Допълнителните контролни задължения, които се вменяват на куриерските фирми, няма да спомогнат за сериозно 
намаляване на продажбата на стоки без платен акциз. Това заяви в предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ Явор 
Панталеев, председател на Националното сдружение на спедиторите и управител на една от големите куриерски и 
спедиторски фирми у нас. 
Финансовото министерство предлага законови промени, с които при изпращане на акцизни стоки, компаниите са длъжни 
да поискат документ за самоличност на подателя и получателя и имат право да отварят пратките в складове с 
видеонаблюдение, ако има съмнение за нарушение на акцизните закони. 
Промените ще доведат до допълнителна тежест за бизнеса и е възможно да станат причина за забавяне на пратките, 
допълни Панталеев: 
„Пратката или трябва да се опакова пред служител на куриерската фирма, или трябва да бъде проверена с рентген. Чували 
сме за случаи, в които се изпращат прахови бои, опаковката е идеална, кутиите наистина са за прахова боя, върху тях си 
пише „прахова боя“, а реално вътре след това се установява, че има тютюн“. 
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл. 
  
√ НСИ: Подем в промишленото производство, строителството и търговията на дребно през юли  
Последното проучване на Националния статистически институт (НСИ) за юли отчита добър подем на промишленото 
производство, на строителството и при търговията на дребно, което сякаш е знак за известно ускоряване на 
икономическата експанзия в България в началото на третото тримесечие. 
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през юли с 0,8% 
спрямо юни, когато се сви с 1,8%, като това представлява първо повишаване на производството от февруари насам. 
На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се свива през юли с 0,9% след спад с 
3,4% месец по-рано, когато беше отчетено първо понижение от декември 2018-а година и най-солен спад от средата на 
2013-а година насам. 
През юли увеличение с цели 6,9% спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост и с 1,4% при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ при намаление с 0,1%  в преработващата 
промишленост. Спрямо юли 2018-а година производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се 
свива с 2,4%, преработващата промишленост  - с 1,1%, а в добивната промишленост има ръст от 4,4 на сто. 
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" нараства през юли с 1,7% спрямо юни, когато се 
увеличи с 0,2 на сто. Продукцията от гражданското и инженерното строителство се увеличава през юли с 2,6%, докато 
сградното строителство нараства с 1,0%. 
На годишна строителната продукция растежът на строителството през юли се ускорява до 4,3% от 1,7% през юни, когато 
отбеляза най-скромно повишение от януари насам, като сградното строителство нараства с цели 8,3% (спрямо юли 2018-
а), но при слабо понижение с 0,8% на гражданското и инженерното строителство. 
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно, която нараства през юли за втори пореден месец с 1,0%, 
отбелязвайки по този начин ново най-добро повишение в рамките на тази година. Като цяло търговията на дребно, без 
търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, се представяше слабо през настоящата година, след като 
през януари се сви с 0,4%, а през февруари - с 0,6 на сто, преди да отбележи слаб растеж с 0,1% през март, с 0,4% през 
април и понижение с 0,3% през май. През последните два месеца (юни и юли) обаче има индикации за подем при 
търговията на дребно в нашата страна. 
На годишна база търговският оборот се увеличава през юли с цели 3,7% след анемичен растеж с 0,1% през юни, 
отбелязвайки по този начин най-добро повишение в рамките на настоящата година. 
Преди около месец НСИ отчете растеж на БВП на България през второто тримесечие с 0,8% спрямо началото на годината, 
когато икономиката нарасна с 1,2%, като икономическата експанзия остана на стабилното ниво от 3,5% за второто поредно 
тримесечие в рамките н а настоящата година, връщайки се към добрите нива на растеж от края на 2017-а и началото на 
2018-а година. 
Днешните силни показатели за юли предполагат добро представяне на българската икономика и в началото на третото 
тримесечие. 
 
√ "Булгаргаз" предложи на КЕВР по-ниска цена на природния газ 
"Булгаргаз" очаква по-ниски доставни цени по дългосрочния договор с "Газпром експорт" и затова предлага на Комисията 
за енергийно и водно регулиране да одобри поевтиняване на природния газ през последното тримесечие на годината. 

http://bnr.bg/post/101164023/avor-pantaleev-prodajbata-na-stoki-bez-platen-akciz-nama-da-namalee-ot-dopalnitelnite-zadaljenia-za-kurierite
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От съобщение на пресцентъра на "Булгаргаз" става ясно, че предлаганата цена е 44 лева и 85 стотинки на мегаватчас без 
цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В сравнение с утвърдената за настоящото тримесечие цена, предложената е по-ниска 
с 0,11 на сто, или с 5 стотинки за мегаватчас. 
От "Булгаргаз" съобщават още, че са поискали от "Газпром експорт" предоговаряне на доставната цена за България и по-
голяма гъвкавост на доставките. Целта е до края на годината да бъде постигнато изменение на условията по договора и 
по-ниска доставна цена през 2020 година. 
 
√ Кристалина Георгиева е единственият кандидат за шеф на МВФ 
Международният валутен фонд официално обяви, че главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина 
Георгиева е единственият кандидат за управляващ директор на фонда, предаде Франс прес. 
Агенцията посочва, че при това положение избирането на българската икономистка на мястото на французойката Кристин 
Лагард може да се смята за гарантирано. Очаква се това да стане най-късно до 4 октомври. 
„Един номиниран - Кристалина Георгиева, към момента главен изпълнителен директор на Световната банка и българка по 
националност, изрази волята си да бъде считана за кандидат“, пише в съобщението на борда на МВФ. В него се уточнява, 
че срокът за номинации е изтекъл в петък. 
Георгиева, която е изпълнителен директор на Световната банка от началото на 2017-а година, остана като единствен 
кандидат за поста, след като на закрито гласуване на 6-и септември нямаше други кандидатури за поста, съобщи МВФ. 
Сега Кристалина Георгиева трябва да бъде интервюирана от директорите на фонда, преди те да дадат окончателното си 
одобрение за нейното назначаване. МВФ добави, че има за цел да приключи процеса на подбор до началото на октомври 
– точно навреме за редовното годишно заседание на фонда. 
Най-голямата пречка пред Георгиева да поеме ролята на управляващ директор на МВФ преди време беше действащата 
възрастовата граница на международната организацията, която забранява на всеки по-възрастен от 65 години да поеме 
поста на управляващ директор. Впоследствие Съветът на фонда препоръча промяна на правилото, премахвайки това 
ограничение. 
Оставката на напускащия шеф на МВФ Кристин Лагард ще влезе в сила на 12 септември, след като тя беше одобрена за 
следващ управител на ЕЦБ след края на мандата на Марио Драги през октомври. 
                                               
√ Франция ще спечели "короната" на финансовите услуги на Великобритания в рамките на ЕС след Брекзит 
Франция вероятно ще спечели "короната" на финансовите услуги на Великобритания в рамките на Европейския съюз след 
Брекзит, който обаче ще оставя икономиката на блока по-зависима от изпитващите проблеми банки от еврозоната, заяви 
във вторник "мозъчният тръст" New Financial, цитиран от Ройтерс. 
Брекзит най-вероятно ще доведе до промяна в тона и посоката на политиката за капиталовите пазари в ЕС и до загуба за 
съюза на голяма част от пазарната и регулаторната експертиза, изградена във Великобритания в продължение на много 
десетилетия, се посочва в доклада на New Financial , 
Активността на капиталовите пазари в ЕС ефективно ще се базира в офшорки във Великобритания, особено в сектори като 
търговията и управлението на активи. 
"Накратко: капиталовите пазари в ЕС ще бъдат значително по-малки и по-слабо развити, отколкото са днес (след Брекзит), 
а икономиката на съюза ще бъде още по-зависима от трудно развиващия се банков сектор, отколкото е зависима към 
днешна дата", отбеляза анализаторската компания. 
Излизането на Великобритания от ЕС ще означава, че блокът губи най-големия си финансов център, въпреки че над 300 
мениджъри на активи, търговски платформи, банки и застрахователи, опериращи във Великобритания, вече са отворили 
техни центрове в ЕС, за да се справят с всяка форма на Брекзит - с или без сделка. 
New Financial посочва, че британските финансова активност представляват почти една трета от цялата активност на пазара 
на капитали в ЕС и повече от тази на Франция и Германия взети заедно. 
Загубата на Великобритания означава, че делът на ЕС в световния капиталов пазар ще спадне от 21% на 14%, или около 
една трета от размера в Съединените щати и ще се изравни с този в Китай. 
Компанията New Financial  напомня, че капиталовите пазари, като средства, събрани от емитиране на акции и облигации, 
облекчават икономическата зависимост от предоставянето на банкови заеми. 
Франция и Германия ще имат доминиращ "двуполюсен" пазар в рамките на ЕС в 21 от 24 дейности като търговията с 
деривати, банково дело, рисков капитал и валутна търговия, а Париж се очертава като най-големият пазар в много от най-
важните сектори на финансовата индустрия. 
ЕС вече одобри няколко закона за създаване на съюз за капиталови пазари (CMU), за да насърчи компаниите да събират 
повече средства чрез издаване на акции или облигации и да намали тяхното осланяне главно на отпусканите банкови 
кредити. 
Единният европейския капиталов пазар, в който най-големият участник е Франция, вероятно ще изглежда много по-
различно от CMU, в който най-големият пазар досега беше Великобритания, се казва в доклада. 
"Това подкрепя стъпката на Франция да се превърне в най-големия финансов център в ЕС след Брекзит", заяви New 
Financial. 
 
√ Украйна отмени лимита за чуждестранните инвеститори, които изнасят средства след продажбата на ценни книжа 
 Централната банка на Украйна премахна досегашния лимит за това колко средства чуждестранните инвеститори могат да 
изнесат извън страната от техни постъпления при продажбата на ценни книжа, съобщи банката в понеделник, цитирана от 
Ройтерс. 
Досега сумата беше ограничена до 5 млн. евро (около 5,5 млн. долара) в рамките на месец. 
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"Опростяването на процедурата за връщане на чуждестранни инвестиции се очаква да улесни по-нататъшния им приток в 
Украйна“, се казва в съобщение на централната банка. 
Централната банка постепенно премахна ограниченията, които наложи през периода 2014 - 2015 година, когато 
украинската икономика се сви с цели около 16%, а националната валута загуби над 65% от стойността си спрямо щатския 
долар, напомня Ройтерс. 
 
√ Ердоган анонсира създаване на финансов център в Истанбул  
Истанбулски финансов център ще започне работа най-късно до началото на 2022-а година, съобщи в понеделник турският 
президент Реджеп Ердоган в реч пред икономически форум в Истанбул. 
По думите на турския лидер пред форума "Нови хоризонти в алтернативните финанси", организиран от университета 
"Мармара" в Истанбул, страната ще вземе "решителни мерки" за насърчаване на развитието в тази област. 
Ердоган допълни, че целта на правителството е процентът на ислямските финанси, в които не се прилага лихва, да достигне 
15% от целия банков сектор в сравнение със сегашните 5 на сто. В ислямските финанси вземането на лихва е считана за 
грях и се използват други средства за компенсиране, например инвеститорът получава дялово участие. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: „Иновации и младеж“ е значим ресор  
Президентът Румен Радев определи като достатъчно значим ресора „Иновации и младеж", който България получава в 
новата Европейска комисия. Държавният глава очаква страната ни да има активна роля в този важен ресор. 
Румен Радев коментира и „шпионския скандал", който избухна вчера. Президентът определи обвиненията в полза на Русия 
като абсурдни и нелепи. 
„Шпионаж в полза на чужда държава е изключително тежко обвинение, затова очаквам от следствието да представи 
необходими факти, в противен случай ще остане съмнението, че български институции са употребени в режисиран 
вътрешнополитически сценарий“. 
„Безсилието на управляващите да се справят с тежките проблеми в страната и пълният провал на правителството в 
стратегически за европейското ни развитие приоритети се изражда в паническо търсене на враг“, заяви президентът. 
 
√ НСИ: През юли индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава  
По предварителни данни през юли 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на 
сезонно изгладени данни, е с 1.7% над равнището от предходния месец, сочат данни на Националния статистически 
институт. Календарно изгладените данни показват нарастване от 4.3% на строителната продукция през юли 2019 г. в 
сравнение със същия месец на 2018 година. 
През юли 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над 
равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.6%, а от 
сградното строителство - с 1.0%. 
На годишна база нарастването на строителната продукция през юли 2019 г., изчислено от календарно изгладени данни, се 
определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 8.3%, докато при 
гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0.8%. 
 
√ 63 % от лекарите са над 50-годишна възраст 
63 % от лекарите са над 50-годишна възраст. Това съобщи пред БНТ председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р 
Иван Маджаров. 
Причините са комплексни. Една от тях е, че преди около 10 години приемът на студенти по медицина държавна поръчка 
беше драстично съкратен. Тази тенденция е характерна за целия свят - изтичане на мозъци от по-бедните към по-богати 
страни, обясни Маджаров. 
Ние винаги сме подкрепяли медицинските сестри. Имаме различичия за мястото и начина на протеста. Факт е, че няма кой 
на жълтите павета да реши проблема със заплатите на медицинските сестри. Те се определят от приходите на лечебните 
заведения. Единствените, които получават директно заплата от Министерство на здравеопазването са тези, които работят 
на пряко подчинение - лекари и медицински сестри от спешните центрове или тези, които се финансират от детски ясли и 
училища. 
 
√ Британският парламент беше разпуснат за пет седмици  
Британският парламент беше разпуснат за пет седмици. Непосредствено преди това да се случи, депутатите отново 
отхвърлиха искането на министър-председателя Борис Джонсън за предсрочни парламентарни избори. 
По искане на Борис Джонсън и с одобрението на кралицата парламентът на Великобритания беше разпуснат в ранните 
часове на днешния ден. Депутатите спират работа до 14 октомври - само две седмици преди планираната дата за Брекзит. 
За първи път от повече от 70 години британско правителство разпуска парламента. 
Преди официалната церемония депутатите за втори път отхвърлиха искането на министър-председателя за предсрочни 
избори на 15 октомври. За да бъдат свикани избори, бяха необходими 434 гласа или две-трети от гласовете на всички 650 
депутати в Камарата на общините. Предложението на Джонсън обаче беше подкрепено само от 293 души. 
Борис Джонсън, министър-председател на Великобритания: "Без значение как парламентът ще се опита да ми върже 
ръцете, аз ще се стремя към постигане на споразумение от национален интерес". 
Британските депутати са категорични, че няма да подкрепят Джонсън, докато не изпълни нов закон, чиято цел е да отложи 
Брекзит и да попречи на Обединеното кралство да излезе от ЕС без сделка. 
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Междувременно вече се чертаят сценарии за излизане на Великобритания без споразумение. В този случай хората, които 
пътуват от Обединеното кралство към страните от Европейския съюз, ще могат да пазаруват отново в безмитни магазини, 
съобщи британското финансово министерство. 
 
Economic.bg 
 
√ Южна Корея има интерес към български вина, етерични масла и млечни продукти 
Според икономическия министър Емил Караниколов има голям потенциал за увеличаването на търговския обмен между 
двете държави 
Южна Корея проявява интерес към български продукти, сред които вина, етерични масла и млечни продукти. Това е 
станало ясно по време на посещението на икономическия министър Емил Караниколов в Сеул, където е провел работна 
среща с председателя на Корейската асоциация на компаниите-вносители (КOIMA) Хонг Кванг-хи. 
„През 2018 г. българският износ за Корея надхвърли 106 млн. долара. Разчитаме на прояви като бизнес форуми и на 
активност от страна на бизнеса от двете страни за увеличаване на търговския обмен и за създаване на контакти с цел 
реализиране на съвместни проекти“, казва министър Караниколов, цитиран от пресцентъра на ведомството. 
По време на разговорите  от организацията  са проявили интерес и към други висококачествени български продукти, които 
да бъдат реализирани в Корея. 
KOIMA е организация, в която членуват над 8000 южнокорейски компании вносители. Това е единствената бизнес 
организация в Република Корея, която има за цел да подпомага вноса от чужбина и играе много важна роля в 
насърчаването на търговията на страната. 
На срещите си с представителите на корейския бизнес икономическият ни министър е изтъкнал предимствата на страната 
ни като атрактивна дестинация за инвестиции. По думите му правителството е в непрекъснат, активен диалог и 
партньорство с бизнеса за реализирането на последователна външноикономическа политика, целяща разширяване на 
пазарното присъствие, подобряване на условията за достъп до чужди пазари и привличане на чуждестранни инвестиции. 
„Подкрепяме експортно ориентирани сектори с висока добавена стойност и висок потенциал за внедряване на иновации 
в производството“, посочи още той. 
Зам.-министърът на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея Ким Йонг-рае е изтъкнал, че 
акцентирането на развойната дейност и секторите за високи технологии е ниша, която ще даде цялостен облик на България 
като страна залагаща на технологиите и дейности носещи висока добавена стойност. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Заплата в плик или колко губим от липсата на пълни осигуровки 
Интересувате се колко пари ще получавате при пенсиониране, планирате с половинката си дете или просто се дразните на 
работодателя си, че спестява пари от осигуровки като ви плаща в парите от касата, за която само той знае, но не и 
държавата. Ето колко губите, ако не се осигурявате на реалния си доход. 
Отговор на въпросите по-горе дава Националната агенция за приходите (НАП), която не ви върши просто услуга като ви 
предоставя калкулатор, но и иска да ви стимулира да сте „на светло“. Според авторите на софтуера, размерът на пенсията, 
посочен от калкулатора е илюстративен и се изчислява на база коефициент на заместване на дохода в размер 44 на сто, но 
се доближава максимално до начина на изчисляване на пенсията от НОИ, което означава, че сумите са приблизителни, с 
малки отклонения в двете посоки. 
Осигурителният институт изчислява пенсиите за осигурителен стаж и възраст по пенсионна формула, която отчита 
продължителността на осигурителния стаж, размера на осигурителния доход на лицето и средномесечния осигурителен 
доход за страната за същия период (индивидуален коефициент), средномесечния осигурителен доход за страната от 
последните 12 месеца преди месеца на пенсионирането и други конкретни данни за лицето. 
Ето и конкретен пример: От началото на 2019 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за 
самоосигуряващите се лица се променя на 560 лв. Ако приемем, че работодателят и служителят се договорят да внасят 
съответния процент за пенсионно осигуряване върху минималния размер за осигуряване (560 лв.), а реалната заплата е 
средната за цялата страна (по последни данни на НСИ за август) - 1253 лв., загубата за следващия период от 30 години 
възлиза на 95566.63 лв., като в сумата влизат 80498.88 лв. под формата на пенсия. 
При това положение не може да се разчита на сума по-голяма от минималната пенсия за осигурителен стаж, която в 
момента е 219 лева. С годините тя ще се увеличава с темпа на нарастване на пенсиите, но не повече от 3 до 5 процента 
годишно. Но има и вероятност да намалява, ако държавата няма финансов ресурс да подпомага пенсионната система, 
която би трябвало да се самофинансира. 
Още по-голяма ще е загубата за земеделските стопани и тютюнопроизводителите, за които минималният месечен размер 
на осигурителния доход е 400 за настоящата година. Те ще загубят повече, за 30 години - 109356.83 лв. И при пенсиониране 
фермерите на може да разчитат на пенсия, по-голяма от минималната за осигурителен стаж и възраст. 
Границата между загубата и липсата на такава за осигуряване е сумата на Средния осигурителен доход (СОД), който се 
определя всеки месец от НОИ. За юни 2019 г. СОД е 968.71 лв. 
Най-добрият вариант е да се внасят осигуровки върху пълния размер на заплатата. Например при средна работна заплата 
от 1253 лева няма да има никаква загуба и може да се очаква пенсията да бъда на нивото на средната за страната за 
съответния период, когато ще настъпи пенсионирането. 
Най-печелившият вариант е да се осигуряваме върху максималния месечен размер на осигурителния доход, който в 
момента е 2600 лв. Така няма да генерираме никаква загуба и може да се разчита на максималния размер на пенсията, 
който ще се повишава през годините. 

http://www.zaplatavplik.bg/
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√ Над 8 млрд. лв. въртят застрахователите 
Към края на юни капиталът на фирмите нагоре близо с 300 млн. лв. 
Над 8 млрд. лв. въртят застрахователните дружества в България, като средствата управлявани от тях за една година са 
нараснали със 7%, сочат данни на Българска народна банка (БНБ). Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. 
увеличението е със 184.5 млн. лв. или с 2.3%. 
Активите на животозастраховащите дружества отбелязват скок от 12.5% или 260 млн. лв. като техният размер в края на 
шестия месец достигна 2.338 млрд. лв. Спрямо края на март те се увеличават с 84.1 млн. лв. (3.7%). Относителният им дял 
в общия размер на активите за периода е 28.7% при 27.3% към края на второто тримесечие на 2018 г. и 28.3% в края на 
март 2019 година. Средствата,управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане пък,се увеличават с 272.4 млн. 
лв. (4.9%) - от 5.525 млрд. лв. към края на юни 2018 г. до 5.797 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 г. Техният 
относителен дял е 71.3% или това е спад от 1.4% спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. и 0.4% спад към края на 
март тази година. В инструментите на фирмите преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на 
годишна база нарастват с 404.1 млн. лв. (11.2%) до 3.997 млрд. лв. Спрямо края на юни 2018 г. 
се увеличават акциите и другите форми на собственост 
с 85 млн. лв. (8.4%) до 1.091 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват със 135.5 млн. лв. (17.1%) до 
927.3 млн.лв., а депозитите се увеличават с 68.1 млн. лв. (10.8%) до 696 млн. лв. 
Преобладават активите в български лева (40.2% от общия размер на активите), следвани от тези в евро (33.5%) и в други 
валути (22.5%). Тези в щатски долара са най-малко или 3.8% от общия размер на активите. Те са инвестирани основно в 
България като се увеличават на годишна база със 148.1 млн. лв. (4.1%) до 3.798 млрд. лв. и техният относителен дялкъм 
края на юни 2019 г. е 46.7% За периода средствата, инвестирани в други държави от ЕС, нарастват на годишна база с 214.4 
млн. лв. (6%) до 3.797 млрд. лв. като относителният им дял е 46.7%. 
В средата на годината 
собственият капитал на застрахователите нарастна 
като стигна 2.286 млрд. лв. Увеличението е с 267 млн. лв. или 13.3% спрямо края на второто тримесечие през 2018 г. 
Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2019 г. е 27.9% при 26.3% към края на същото 
тримесечие на 2018 година. Към края на юни 2019 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 
441.3 млн. лв. (10%) до 4.865 млрд. лв. при 4.423 млрд. лв. към края на юни 2018 година. Техният дял в размера на пасивите 
е 59.8% към юни 2019 г. при 58.2% към края на юни 2018 година. 
Задълженията към резиденти,включени в застрахователните технически резерви,възлизат на 3.415 млрд. лв. към края на 
второто тримесечие на 2019 г. при 3.019 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2018 година. Относителният им дял 
в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2019 г. е 70.2%. 
За периода задълженията към сектор "Домакинства и НТООД" се увеличават с 279.8 млн. лв. (12.4%) до 2.538 млрд. лв. при 
2.259 млрд. лв. към края на юни 2018 година. На годишна база към края на второто тримесечие на 2019 г. задълженията 
към сектор 
"Нефинансови предприятия" се увеличават със 76.7 млн. лв. (12%) до 717.7 млн. лв. при 640.9 млн. лв. към края на юни 
2018 г. 
Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастватс 35.3 млн. лв. (39.1%) до 125.5 млн. лв. към края на 
юни 2019 г. при 90.3 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2018 година. 
Задълженията към нерезиденти (сектор "Останал свят") в края на второто тримесечие на 2019 г. нарастват с 45.6 млн. лв. 
(3.2%) до 1.449 млрд. лв. при 1.404 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2018 година. 
 
√ Изкупвачите регистрират онлайн договорите си за суровото мляко  
До дни първите изкупвачи на сурово мляко ще могат да регистрират онлайн договорите си в Регистъра на сключените 
договори за доставка на сурово мляко в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), съгласно Наредба 
№1, предават от Държавен Фонд „Земеделие“. 
В момента от фонда работят за дигитализацията на всички системи, за да може да се намали административната тежест 
за земеделските стопани и агробизнеса. По този начин тяхната работа и задължения също ще се улеснят. Затова и скоро 
изкупвачите на сурово мляко ще могат да регистрират договорите си в онлайн система. Това ще стане чрез подаване на 
електронни заявления в специално разработената за това Система за електронни услуги, която ще бъде свързана с модула 
на ИСАК за сектор „Мляко“. 
От фонда обаче предупреждават, че за периода 10-12 септември 2019 г. няма да се приемат заявления за регистриране на 
договори на първите изкупвачи на мляко в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Временното преустановяване на 
регистрацията се налага поради технологично адаптиране и обновяване на модула в ИСАК и завършване на последния 
етап от връзката му със Системата за електронни услуги за сектор „Мляко“. 
 
√ Германия въвежда екологични и социални критерии за текстила  
Германският министър на икономическото сътрудничество и развитие Герд Мюлер представи нов сертификат за текстил, 
целящ да уведомява потребителите, че даден продукт е произведен според строги екологични и социални критерии, 
предаде ДПА. 
"В текстилната индустрия глобализацията започна през 19-и век. Сега в текстилната индустрия трябва да започне и 
справедлива глобализация", каза Мюлер в Берлин. 
Новият сертификат, наречен "Зелено копче", ще се издава на производителите на текстил, които покриват най-малко 26 
социални и екологични стандарта. Те включват забрана за използването на пластификатори и други химикали, както и 
изплащане на минимална надница и неизползване на детски труд. 
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"С въвеждането на "Зеленото копче" установяваме еталон и гарантираме, че са възможни справедливи вериги на доставка. 
Никой не може да оспори това от днес нататък. Всички присъединили се компании го доказват", отбеляза Мюлер. 
Неговото министерство съобщи, че досега към инициативата са се присъединили 27 компании, а още 26 се оценяват в 
момента, за да се прецени дали отговарят на изискванията. 
 
В. Дума 
 
√ Еврокомисар: Климатичните промени доведоха чумата по свинете 
Очакваме Брюксел да възстанови щетите от болестта 
България следва точно съветите на ЕК в борбата с африканската чума по свинете. Всички стъпки в тази борба се базират на 
строги научни основи. Това заяви еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис, който 
с министъра на земеделието Десислава Танева участва във форум в София, посветен на проблема. Андрюкайтис подчерта, 
че има само един начин за изкореняване на тази болест - мерки на терен. Вярвам, че България също ще се справи с 
болестта, защото следва стриктно мерките на ЕК, каза той. Еврокомисарят отбеляза, че никога не е критикувал българското 
правителство, а е заявил само, че ситуацията е тревожна. Според него в момента в страната ни има трета вълна на болест 
сред животните през последните години заради климатичните промени. 
Българското правителство от самото начало прави много. ЕК наблюдава ситуацията в България. След 3-4 години ще можете 
да намалите значително броя на заболяванията, заяви Витянис Андрюкайтис. Месец вече нямаме регистрирано огнище на 
болестта, каза министърът на земеделието Десислава Танева. Според нея 35 са огнищата за 2019 г., от които от 1 август 
насам са регистрирани пет. Две от тях са при диви свине.  
Вземаме всички мерки за ограничаване разпространението на заболяването африканска чума по свинете, заяви 
премиерът Бойко Борисов по време на срещата си с еврокомисаря Витянис Андрюкайтис. Премиерът Борисов отбеляза, 
че за целта в страната се прилага план,  който включва засилен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове, 
мерки за биосигурност, информационна кампания, постоянен епизоотичен надзор и редуциране на популацията от диви 
свине. Премиерът Борисов изтъкна, че за да бъдат приложени с цялата си сила тези мерки, се използва сериозен финансов 
ресурс. Правителството е отпуснало 28 млн. лв. за изплащане на обезщетения и прилагане на мерките за ограничаване и 
ликвидиране на заболяването в България. Съгласно процедурата на Европейската комисия се извършва частично 
рефинансиране на направените разходи. Борисов изрази надежда, че в най-кратки срокове Европейската комисия ще 
започне да възстановява разходите, направени от България, по овладяване на различни заболявания по животните, в това 
число и африканската чума по свинете. 
 
√ Близо 700 фирми на панаира в Пловдив  
Близо 700 фирми ще представят модерни технологии, продукти и услуги за индустрията и дома по време на 
Международния технически панаир от 23 до 28 септември, съобщиха организаторите. В рамките на пет специализирани 
изложби може да се видят новости от автомобилната индустрия, транспорта, автосервизното оборудване, строителството, 
електротехниката, електрониката, машиностроенето, роботиката, автоматизацията, информационните и дигиталните 
технологии, екологията, енергетиката, химическата промишленост и водния сектор. Очаква се над 30 000 посетители, 
специалисти от България и Европа да се включат в най-значимия технологичен форум на Балканите. 
На него ще бъде демонстрирано уникално подово отопление.  Изделието е първото в света с максимален клас на защита. 
То загрява плочи с дебелина до 30 сантиметра и ги превръща в акумулатор, който излъчва топлина в продължение на 6 
часа, без да харчи ток. Може да се използва както в дома, така и за обезледяване на пътища и стадиони. 
Триизмерно лазерно сканиране на сгради също е сред новостите на ЕСЕН 2019. Върховата технология се използва за 
съставянето на подробна и прецизна информация за стари здания, паметници на културата, археологически находки. 
Получените данни са основа на проектите за реставрация и реконструкция. Посетителите могат да видят как се прилага на 
практика 3D лазерното сканиране на семинар с участието на специалисти от Германия и Швейцария, който ще се състои 
на 23 и 27 септември.  
И ако тази технология допринася за обновяването на сградите, комфортът в тях значително се повишава с новото 
поколение сандвич панели за изолация, които ще представи българска компания. Използваните в тях материали и 
конструкцията подобряват топло- и звукоизолацията, устойчивостта на пожари и енергийната ефективност. 
Предлагат се и други  иновативни изолационни системи, обединяващи плюсовете на традиционното строителство с 
предимствата на съвременните технологии. Най-модерните решения са подходящи за  нискоенергийни и пасивни сгради, 
твърдят експерти. Сред новостите са и предварително изолирани тръби, които се използват в бита за вътрешно 
разпределение на топла и студена вода, в индустрията и инфраструктурата. Улеснение при ремонта създава нов вид 
мазилка, която може да се нанесе върху стара настилка, например плочки в банята или паркет на пода. Тя се предлага в 
1000 цвята. 
 
Nеws.bg 
 
√ 1755 кооперации са санирани, отчете Аврамова пред нов съвет 
1755 многофамилни жилищни сгради са обновени по Националната програма за енергийна ефективност. Строителни 
работи се изпълняват по още 114, а за други 142 текат подготвителни дейности. 
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при откриване на първото заседание 
на Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево 
потребление на енергия. 
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МРРБ изпълнява плана за намаляване на енергопотреблението чрез проекти, сред които и "Демонстрационно обновяване 
на многофамилни жилищни сгради". Той се изпълнява съвместно с Програмата на ООН за развитие. По нея пилотно бяха 
обновени 50 многофамилни жилищни сгради. С финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 
2007-2013 г. бяха реновирани 299 сгради, като бяха приложени и мерки за повишаване на енергийната им ефективност. 
"Създаването на Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко 
до нулево потребление на енергия е от съществено значение, предвид централното място, което сградите заемат в 
политиката на Европейския съюз за енергийна ефективност след 2000-та година.", каза Аврамова. 
Според нея държавите-членки трябва да разработят нови Национални дългосрочни стратегии за обновяване на 
националния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. Целта е всички съществуващи сгради да станат с почти 
нулево енергопотребление по ефективен спрямо разходите начин. 
Обмисля се как програмата за обновяване на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради да продължи след като 
бъдат завършени всички 2022 сгради със сключени договори за финансиране. От 2013 г. до сега са обновени 117 жилищни 
сгради. До края на програмния период се очаква те да бъдат общо над 600. 
Регионалният министър категорично заяви, че е необходимо техническата норма за сгради с близко до нулево 
потребление на енергия, изискваща клас "А" на енергопотребление. Идеята 55% от енергията да е осигурена от 
възобновяеми източници, да добие повече популярност през следващите години, предвижда тя. 
Според нея трябва да се осигури и по-благоприятна инвестиционна среда за правилното прилагане на законодателството 
за енергийна ефективност. 
В Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево 
потребление на енергия 2015 - 2020 г. членуват 50 души. Те са представители на различни институции, браншови 
организации, университети, местна власт и други. 
Съветът има експертни, консултативни и координационни функции. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Новите еврокомисари след разпределянето на ресорите - първи коментари от Брюксел; 
- Броени дни до старта на учебната година. Кой е първият урок на българското образование? Министър Красимир 

Вълчев; 
- Медицински работници излизат на протест - какво искат от държавата? 
- В сезонa на заразите - как да се предпазим? 

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

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

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

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

 
√ Предстоящи събития в страната на 11 септември 
София. 

- От 17.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне с министъра на външните работи на Гърция 
Николаос Дендиас. 

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 11:50 часа в МВнР вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме министъра 

на външните работи на Република Гърция Николаос Дендиас. 
- От 9.00 часа ПП ВМРО ще се регистрира в ЦИК за участие в местните избори на 27 октомври. 
- От 14:00 часа на ул. „Ал. Екзарх" 44 ще бъде официално открита реновираната сграда на Пета районна служба по 

пожарна безопасност и защита на населението. 
- От 15:00 часа пред Народното събрание ще се проведе протест на медицинските сестри. 
- От 16.00 часа в залата на „Позитано" №20, етаж 1, ще се проведе заседание на Градската конференция на 

Софийската организация на БСП. 
*** 
Бургас 

- От 11.00 часа в Апелативен съд - Бургас председателят на Апелативен съд - Бургас - съдия Деница Вълкова ще 
проведе редовния брифинг с журналисти. Темата на срещата е процедурата за определяне на съдебни заседатели 
за мандат 2020 г. - 2024 г. за бургаски съдебен район. 

*** 
Видин. 
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- От 14.00 ч. кметът на общината Огнян Ценков ще направи обиколка на асфалтирани през месец септември 
междублокови пространства в жилищни комплекси 

*** 
Дупница. 

- От 17.30 часа в залата на Община Дупница ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на 
Общинския бюджет за 2018 година. 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа пред Костницата в Скобелев парк музей ще се проведе отбелязване на 142 години от Третия кървав 
щурм за освобождението на Плевен. 

- От 11:30 часа в залата на отдел „Държавен архив" - Плевен, ул. „Стоян Заимов" № 3 ще се проведе 
пресконференция, организирана от отдел „Държавен архив" - Плевен, при дирекция „Регионален държавен 
архив" - Монтана, с участието на доц. д-р Михаил Груев - председател на Държавна агенция „Архиви" за 
стартиране и представяне на проект „Позитивни спомени от старите негативи". 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на ул. „Преслав" 
ще се състои официално отдаване на почит към паметта на загиналите при изпълнение на служебните си 
задължения пожарникари и поднасяне на венец пред паметната плоча. 

- От 10.30 часа в пресклуба на БТА адв. Георги Колев от Земеделски съюз "Ал. Стамболийски" ще представи 
кандидатът за кмет за предстоящите местни избори за район "Източен". 

*** 
Перник. 

- От 9.00 часа в зала "Панорама", ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 203 на Общината ще се проведе редовен брифинг. 
 
В. Банкерь 
 
√ Всички японски министри подадоха оставка 
Всички членове на японското правителство са връчили оставките си на премиера Шиндзо Абе днес, съобщават световните 
агенции. Това е станало на извънредно заседание на кабинета. 
Премиерът е приел оставките на своите министри. Те бяха подадени с цел внасяне на промени в правителството. Според 
японски медии Шиндзо Абе планира да смени 13 министри, сред които тези на отбраната и на външните работи. 
 


