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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНТ 
 
√ Задава ли се нова икономическа криза? 
Задава ли се нова икономическа криза и подготвена ли е българската икономика? Това дискутираха в студиото на "Още от 
деня" Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика и Васил Велев - Асоциация на индустриалния капитал в 
България. 
Васил Велев - Асоциация на индустриалния капитал в България: Рецесия имаме, когато има две последователни 
тримесечения със спад на брутния вътрешен продукт. Очевидно нямаме такава ситуация в България. Имаме в последното 
тримесечие, което статистиката е отчела, ръст от 3,5% на БВП. В Германия се очаква да се констатира рецесия. 
Лъчезар Богданов - Институт за пазарна икономика: Няколко прости факта - наистина глобалната икономика в 
последната година, особено лятото, дава много силни сигнали за проблеми. Китай - най-бавен икономически растеж от 
1992 година, най-нисък ръст на инвестициите от някъде 2002 година. Германската индустрия от началото на годината всеки 
месец на годишна основа отчита спад. Автомобилната индустрия е в лошо положение. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Експерти предупредиха за опасност от икономическа криза 
Конюнктурата в момента с нашите търговски партньори е неблагоприятна и е възможно в краткосрочен план 
допълнително да се понижат продажбите, посочи Васил Велев 
Рецесия имаме, когато има две последователни тримесечения със спад на брутния вътрешен продукт. Очевидно нямаме 
такава ситуация в България. В последното тримесечие имаме, което статистиката е отчела, ръст от 3,5% на БВП. В Германия 
се очаква да се констатира рецесия, коментира председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите му в България ще настъпи икономическа криза, но причините за нея ще са външни фактори. 
"Причините ще са външни, няма да са предизвикани от грешни решения у нас, но все пак трябва да се видят, за да се вземат 
адекватни мерки, за да се минимизират щетите. В Германия от април има доплащане за икономическа отпуска, защото 
има по-малко работа. 
Така, чрез средства от бюджета, се подкрепят доходите на хората, докато у нас такава мярка така и не получихме", каза 
още Велев пред БНТ. 
Колегата му Лъчезар Богданов потвърди, че глобалната икономика дава силни сигнали за проблеми. "В Китай има 
проблеми, германската индустрия всяка година отчита спад, оттам по веригата и свързаните предприятия в Източна 
Европа. Имаме спад на износа за Германия за първи път от 2014 година. Има висока безработица в Италия... 
България все още има силна инерция в индустрията. В момента сме добре, ще имаме тенденция за ускоряване на растежа. 
Но това ще е краткосрочен ефект, защото е вътрешна конюнктура'', обясни той.   
"Факт е, че строим заводи, само че най-вероятно към края на годината ще отчетем износ за около 30 милиарда, а Словакия, 
която има по-малко население, ще отчете износ за около 82 милиарда евро. Определено има какво да се прави по 
отношение на инфраструктурата – магистралите са едно нещо, но има много други пътища в страната, трябва градска 
среда, безопасни пътища, да има канализация... това са все дългосрочни инвестиции. Необходимо е подобряване на 
инфраструктурата и човешкия капитал", допълни Богданов. 
 
АИКБ 
 
√ ПОКAНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ДА УСПЕЕМ В БЪЛГАРИЯ!“ 
На 19 септември 2019 г., четвъртък, от 11.00 часа, в Пресклуба на Българската телеграфна агенция (София, бул. Цариградско 
шосе 49) ще се проведе пресконференция: 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ДА УСПЕЕМ В БЪЛГАРИЯ!“ 
Ще бъдат представени участниците в инициативата, предстоящите дейности и резултатите от представително 
социологическо проучване за нагласите на българското общество към процесите в икономиката и стопанските субекти, 
както и към начина на медийното им отразяване. 
В пресконференцията ще участват: 

▪ Лидия Шулева – председател на Специализираната комисия по икономическо развитие към ГБТИК и основен 
координатор на инициативата, 
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▪ Димитър Ганев – съосновател на социологическа агенция „Тренд“, 
▪ Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
▪ Радосвет Радев – председател на Българската стопанска камара 
▪ Ръководители на смесени търговски камари и бизнес организации 

 
Economic.bg 
 
√ Петков: Обсъждаме първите 3 дни от болничните да са неплатени  
Идеята на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) първите 3 дни от болничните в България да са 
неплатени все още се дискутира. Това е казал пред журналисти днес министърът на труда и социалната политика Бисер 
Петков, цитиран от bTV. 
„В края на седмицата АИКБ организира кръгла маса по тези въпроси. Проблемът е главно в това, че броят на дните на 
временна нетрудоспособност нараства”, коментирал е министърът и е добавил: „Знае се, че се злоупотребява от хора, 
които по-скоро се нуждаят от допълнителен платен отпуск, отколкото от лечение”. 
Именно това според Петков мотивира страните, които поемат плащанията на компенсациите по болничните – държава и 
бизнес – да търсят ефективни решения как да се реши проблемът с огромния ръст на подадените болнични през тази 
година. Въпросната тема дори накара премиера Бойко Борисов да заплаши с арести лекарите, за които бъде установено, 
че издават фалшиви болнични. 
Освен предложението на АИКБ първите три дни от болничните да са неплатени, на масата е поставена и друга идея. В края 
на юли тази година депутати от партия „Воля” внесоха законопроект, който предвижда обезщетението за всички дни от 
болничния да се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ). В момента първите три дни от болничните са за 
сметка на работодателите, а всички дни след това – за сметка на НОИ. 
Днес обаче Петков е заявил, че към момента не може да каже, че има намерено ефективно решение на проблема със 
злоупотребата с болнични листове. 
Припомняме, че на 3 юли след проведена пресконференция относно борбата на България срещу контрабандата на цигари 
премиерът Бойко Борисов повдигна темата за злоупотребата с болнични – тема, която от години е наболяла, но по която 
засега напълно работещо решение няма. Борисов цитира данни, че за цялата 2018 г. са били отпуснати 2 млн. болнични, 
докато през тази година само до края на месец юни броят им е бил 3.5 млн. лв. „Няма да е приятно да арестуваме лекари, 
затова предупреждавам да спрат с неоправданото раздаване на болнични“, заяви тогава премиерът. 
Впоследствие председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев изказа 
предложение първите три дни от болничните да станат неплатени. Според неговите наблюдения болничните листове от 
по 3 дни са най-често подаваните от служителите към работодателите им и когато станат неплатени това би демотивирало 
хората да ги използват, когато не са болни. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда днес здравни реформи  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес. 
Бизнес, синдикати и държава ще представят становищата си по предложени от министъра на здравеопазването 
законодателни промени, които се отнасят до организацията на работата на медицинската експертиза и регионалните ѝ 
картотеки. 
Предишните идеи на здравния министър Кирил Ананиев как да работят комисиите, известни като ТЕЛК, за освидетелстване 
степента на увреждане, бяха изтеглени от него преди година, след обсъждане с работодателите и премиера Бойко 
Борисов. 
 
√ Промени в НПК обсъжда правната комисия в НС 
Промени в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани със съкратеното съдебно следствие, ще обсъжда 
парламентарната правна комисия. 
Предложения за отпадане на възможността извършителите на тежки престъпления като убийство или изнасилване, при 
признаване на вина, да получават по-леки наказания, са внесли от БСП и ВМРО. От ГЕРБ пък предлагат съдът да има право 
на преценка дали да редуцира наказанието, дори и когато подсъдимият е направил пълни самопризнания.  
До внасяне на законодателните промени се стигна след убийството на седемгодишната Криси от сливенското село Сотиря.  
Междувременно близки на жестоко убити протестират пред Народното събрание с искане за прoмeни в Нaкaзaтeлния 
кoдeкc зa тeжки прecтъплeния. 
Едно от тях е премахване на съкратеното съдебното следствие, което в определени случаи намалява присъдата на 
извършителя при самопризнания с до 1/3. 
Анна Александрова от ГЕРБ, председател на правната комисия в Народното събрание, заяви пред БНР, че, с оглед 
бързината на съдебния процес, е необходимо да остане възможността за редукция на наказанията при тежки 
престъпления, когато извършителят направи самопризнания.  
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Предложението на ГЕРБ е редукцията да не е еднa трета, както е сега, а една пета, каза в предаването "Преди всички" 
председателят на правната комисия към НС: 
„Смятаме, че в наказателния процес в съдебна фаза съдът е този, който следва при всички събрани доказателства по време 
на процеса и становищата на прокуратурата, и свидетелите, и експертизите да има възможността да наложи максималното 
наказание, а ако той прецени да намали, естествено това подлежи на дебат, една пета, една осма, ако предложат колегите 
- една шеста, това е по-разумният вариант. Хората трябва да знаят, че при евентуално премахване на съкратеното съдебно 
следствие целият процес, който започва това са години, години наред, поканили сме всички заинтересовани страни, ще 
чуем всички гледни точки“, посочи Александрова. 
 
√ Депутатите ще обсъдят промени в Закона за борба с трафика на хора 
Депутатите ще обсъдят промените в Закона за борба с трафика на хора, с които приюти и центрове ще могат да се разкриват 
и по инициатива на ресорната Национална комисия. 
С предложените промени в Закона за борба с трафика на хора се създава възможност за откриване на специализирани 
приюти за последваща реинтеграция, както и за осигуряване на безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ на 
лицата, жертви на трафика на хора, като всичко ще е за сметка на бюджета на Националната комисия за борба с трафика 
на хора. 
С измененията в закона се увеличава срокът за настаняване на тези лица в приюти за временно настаняване, като се 
въвежда минимален срок от 30 дни и се създава възможност за продължаване на този срок по предложение на съответния 
приют. 
 
√ Президентът Радев ще се срещне с представители на българо-македонската комисия 
Президентът Румен Радев ще се срещне днес с българските представители в Съвместната мултидисциплинарна експертна 
комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония. 
 Очаква се една от обсъжданите теми да е резултатът от проведеното в края на миналата седмица в София заседание на 
комисията, след което съпредседателят на комисията от българска страна проф. Ангел Димитров коментира: 
„Нашите колеги изначално са прекомерно сдържани в готовността да коригират идеологически мотивираната 
интерпретация на миналото“. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ БВП нагоре с 3.1% през 2018 г. 
Потреблението на домакинствата с най-висок растеж от 10 години насам 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нарасна с 3.1% през 2018 г. Година по-рано той се е увеличил с 3.8%, показват 
данни от доклада „Годишен обзор на българската икономика 2018 г.“ на Министерството на финансите (МФ). В номинално 
изражение БВП нарасна с 6.8% до 107.9 млрд. лв. 
БВП на страната отчете сравнително висок растеж за четвърта поредна година. Причина за него за увеличилите се 
вътрешно търсене, както и частно и публично потребление. Нарастването на БВП на глава от населението е 3.5%. Въпреки 
това миналата година растежът на БВП е с 0.7% по-нисък спрямо 2017 г. Причина е спадът в износа, който се е свил заради 
понижението на търговията със стоки. Голям фактор е влошаването на външната среда, а именно митническите 
ограничения между САЩ и Китай, както и изпадналите в криза Арженита и Турция. Темповете на растеж на най-голямата 
развиваща се икономика Китай и най-голямата икономика в Европейския съюз (ЕС) Германия се забавиха, което се отрази 
допълнително върху търсенето на износ на България. „Най-значително влияние имат същественото забавяне на турската 
икономическа активност и по-ниските растежи на страните в ЕС“, пишат експертите в доклада. Външното търсене също 
отчита спад. При показателите за конкурентоспособност пък няма влошаване. Безработицата достигна до исторически най-
ниското си ниво от 5.2%. 
Потреблението на домакинствата се ускори до 6.3%, което е най-високото нарастване за последните десет години. 
"Благоприятните очаквания на домакинствата, заедно с нарастването на разполагаемия доход и потребителските и 
жилищни кредити, оказаха положително влияние върху нагласата им за потребление", обясняват още от финансовото 
министерство. Най-съществен принос за растежа имат разходите за дълготрайни стоки, които държат половината от 
растежа на потреблението. В същото време, разходите за стоки с полудълготрайна и недълготрайна употреба, имат 
значително по-нисък реален растеж. 
Дългосрочните кредити с матуритет над 5 години също представляват голяма част от разходите, следвани от 
средносрочните кредити, които имат годишен растеж от 29.1%. Причина за него са положителните нагласи относно 
собствения статус на пазара на труда и съответно на доходите им. В номинално изражение нарастването на разполагаемия 
доход се ускори спрямо 2017 г., подкрепено от смесения доход и пенсиите. В същото време компенсацията на един нает 
достигна 5.6% при 10.5% за 2017 г. Положителен принос оказаха и промените свързани с увеличенията на заплатите в 
приоритетни области на публичния сектор и на минималната работна заплата (10.9%). 
През 2018 г. се наблюдава по-съществено нарастване в броя на наетите лица с ниска и средна квалификация, което оказва 
ограничаващ ефект върху средните доходи, при равни други условия. 
Реалният растеж на разполагаемия доход на домакинствата се запази на ниво, близко до това от 2017 г., достигайки 2.4%. 
Потреблението от страна на правителството се ускори и допринесе с 0.7% за реалния растеж на БВП през годината. 
Реалното увеличение на правителствените разходи бе 4.7%, а в номинално изражение достигна 13%. Разходите за 
персонал имаха водещ принос за растежа, но по-нисък спрямо 2017 г. Увеличение бе отчетено при плащанията за 
издръжка. 
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Инфлацията през 2018 г. се ускори до 2.6% средногодишно, в отговор на повишените международни цени на суровините, 
а също така и на повишеното търсене в икономиката. Някои шокове в предлагането предизвикаха повишаване на общото 
ценово равнище, а също така и на базисната инфлация. 
През 2018 г. бюджетно салдо по консолидираната фискална програма бе с излишък в размер на 0.1% от БВП. Бюджетният 
резултат на начислена основа бе 2%. Благоприятното развитие на правителствения баланс се дължеше на растеж на 
бюджетните постъпления, свързан едновременно с положителното макроикономическо развитие и повишената 
събираемост. Публичният сектор също имаше положителен принос за икономическия растеж, както по линия на 
повишените разходи на правителството за заплати и издръжка, така и по линия на по-високи инвестиции. 
 
√ Министър Ангелкова пред глобална конференция в София: Създаването и популяризирането на различни 
туристически продукти в регионите е тласък за развитието им 
В 27 дестинации се представят 170 български общини със своят история, култура, бит и кулинария, дигитализацията 
на този продукт ги показва пред света 
Туризмът е секторна политика и зависи от всички нас - бизнес, държава и местна власт. Показвайки пред света богатствата 
на страната ни и чрез тях създадените разнообразни възможности за туризъм у нас- културно-исторически, балнео и спа, 
спортен, познавателен, кулинарен и др., ние създаваме условия за икономическо развитие на местните общности и 
поминък на хората там. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на конференция на тема „Ролята на 
устойчивия иновативен туризъм в насърчаването на приобщаващия растеж, търговията и икономическото 
сътрудничество“, организирана от посолствата на Република Индонезия, Република Корея и Република Турция в България, 
като инициатива на МИКТА. 
Форумът се провежда в Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“. 
За да подкрепим местните общности чрез насърчаване на интереса към  специализирани форми на туризъм, 
Министерството на туризма създаде общо 27 тематични дестинации, сред които 8 културно-исторически, 12 винени и 
кулинарни и 7 балнео-и СПА, каза министърът. В тях са включени около 170 български общини. Широкото популяризиране 
на различните дестинации, всяка от които разкрива спецификата и културата на региона, е от съществено значение за 
насърчаването на растежа и икономическото развитие. Дигитализацията на представените дестинации популяризира пред 
света уникалността на всеки регион. Всичко това подпомогна устойчивото развитие на туризма, издигнат в икономически 
приоритет от премиера и правителството, каза министър Ангелкова и припомни, че секторът заедно със свързаните с него 
дейности допринася за формирането на близо 12% от брутния вътрешен продукт на България и около 11% от общата 
заетост. 
Ето защо дигитализацията в туризма е сред основните приоритети в дейността ни, тъй като тя прави дестинация България 
много по-привлекателна както за чуждестранни посетители, така и за инвеститори. Бързата интернет връзка у нас и 
благоприятното ни географско положение допринасят за представата на България като устойчива и иновативна 
туристическа дестинация с потенциал за насърчаване на приобщаващ растеж, търговско и икономическо сътрудничество. 
В помощ на бизнеса и инвеститорите е и политиката за намаляване на административната тежест в туризма, вече бяха 
премахнати 19 вида документи, а всички услуги на туристическата администрация може да се заявят онлайн 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата от всички краища на света, отбеляза министър Ангелкова. 
Тя акцентира и върху разработената Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и план за действие към нея. 
Целта ни е да привличаме гости от далечни пазари, като Китай и Индия, но и да надграждаме постигнатото до момента. 
Аз и екипът ми работим не само за популяризирането на дестинация България, но и за създаването на устойчив и 
висококачествен продукт, заключи министърът. 
 
БНТ 
 
√ Киберсигурност и заплахи. Защитени ли са личните ни данни? 
Киберсигурност и заплахи. Защитени ли са личните ни данни? Коментар на експерта Борислав Сестримски и Михаил 
Драгоданов от ГДБОП. 
Във всички държави, когато възникнат киберпрестъпления, всяко едно правителство започва да предприема най-добрите 
мерки. Това не означава, че до този момент държавата не е полагала нужните усилия, каза Михаил Драгоданов. 
Секторът, който трябва да защитава държавата, бива все по-развиван. И държавата, и бизнесът са партньори в една и съща 
игра - да защитават гражданите по направлението киберсигурност, изтъкна Борислав Сестримски. 
 
√ Стартира нова онлайн платформа за търсене на работа 
България отбеляза Европейския ден на труда в София с трудова борса и за първи път - платформа за онлайн търсене на 
работа. Тя позволява на работодатели и търсещите работа не само физически на място да се срещнат, но и в реално време 
онлайн. Проектът се осъществява от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта с 
подкрепата на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
Новата платформа е и нова възможност за хора, търсещи работа и работодатели от цяла Европа да се регистрират, свързват 
и комуникират напълно безплатно, без да е необходимо присъствието им на място. 
В Европейския ден на труда, чрез новата онлайн платформа на мрежата за намиране на работа EURES, 300 работодатели, 
от които 190 от България, обявиха 2000 работни места на провелата се трудова борса в София. Търсещите работа, които се 
регистрираха успешно в сайта бяха над 1300. 
Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика: За нас възможността за тази международна 
платформа, която освен в България се случва и в интернет пространството, е добра защото виждаме интерес не само от 
българи, които могат да започнат работа в тези фирми, но и от други представители на европейските страни. Самата 
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платформа работи кампаниино, за да може все повече хора да участват в нея, мрежата EURES е една от устойчивите 
инициативи, в които през последните години България участва и виждаме, че тя все повече се актуализира, модернизира 
се. 
По данни на Министерството на труда и социалната политика, страната ни става все по-привлекателно място за работа. 
Основният фактор за това е поетият от правителството ангажимент за ежегодно нарастване на доходите с по 10%, като в 
секторите на високите технологии то е с близо 20 на сто. Все повече се търсят висококвалифицирани кадри и специалисти. 
Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика: Целта ни е да привличаме работна ръка и да 
решаваме проблемите на нашите работодатели, и мисля, че тази платформа и възможностите, които ни дават мрежите 
EURES е точно в тази насока. 
Полина Маринова, директор регионална служба по заетостта - София: Ако тук в залата в момента има 30 работодателя, 
които могат да провеждат интервюта присъствено, освен тях на онлайн платформата имаме вече над 140, процесът е много 
динамичен, всеки може в рамките на събитието да се регистрира, да обяви своите работни места от една страна, ако е в 
ролята на работодател и от друга страна, ако търси работа да създаде свой профил в тази платформа също може да 
организира чат или среща с бъдещия си работодател. 
От социалното министерство и от Агенцията по заетостта са си поставили за цел да помогнат и на българите, които работят 
и живеят в чужбина, да открият възможност да се върнат у нас. Семейство Попови искат да работят в България. Тя е 
зъботехник, а съпругът й сондьор, 16 години са работили по специалността си в САЩ. 
Тельо Попов: Аз имам отворен път и към Америка, защото имам и американско гражданство, но искам да съм тук, или в 
Европа, за да съм по близко до фамилията, семейството си. 
Христина Попова: Предпочитаме да работим в тази държава, да развиваме икономиката на тази държава, да си плащаме 
данъците, не да работим в други държави, защото в края на краищата ние сме си българи. Дълбоко в душата си оставаме 
българи. 
Възможност за работа търси и Ивайло, който до края на годината се очаква да завърши висшето си образование. 
Ивайло Трендафилов: Досега работех във фирма, която се занимава с консултантски услуги. За първи път си търся работа, 
досега работех на първата работа след като завърших гимназия. 
На борсата той успя да се срещне и лично с работодатели. 
Йоанна Кондова, специалист човешки ресурси в голяма търговска верига: Намирането на служители е 
предизвикателство, сигурна съм ,че не само за нас, но ние влагаме страхотни усилия, намираме все нови и нови варианти, 
канали, чрез които да набираме кандидати. 
Антония Драгиева, специалист човешки ресурси: Първо е страхотно да бъдем част от форума, защото имаме 
възможността да се запознаем и с други колеги и така да се сравним къде се намираме, какво търсят другите и какво 
предлагаме и ние, Чудесно е, защото можем да се срещнем с много квалифицирани и страхотни кадри, аз съм очарована 
от CV-тата, които получавам защото българите са страшно компетентни хора. 
Проведената борса, както и пускането на онлайн платформата, са част от проекта за изграждане на "Национална EURES 
мрежа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Инициативите продължават. 
Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика: Амбицията на Министерството на труда и 
социалната политика, както и на Агенцията по заетостта е да продължи с подобни инициативи, една от успешните 
инициативи, които реализираме през тази година са множеството кариерни форуми в европейски страни, там където има 
концентрация на български студенти. 
Следващият такъв форум ще се проведе в Холандия през есента. 
 
√ До 1 януари трябва да е готова газовата инфраструктура за "Турски поток" у нас 
Русия разчита България да изпълни условията по договора и да е готова с газовата инфраструктура, по която от 1 януари 
през страната ни да тече газът, който идва от "Турски поток". Това заяви руският министър на промишлеността и търговията 
по време на българо-руска междуправителствена среща за икономическо сътрудничество в резиденция „Евксиноград" 
край Варна. Според енергийния министър Теменужка Петкова страната ни е заинтересована от разширяването на 
газопреносната мрежа от турско-българската до българо-сръбската граница. Подробности за разговорите - от Петър 
Дойкински. 
Сред основните теми, които се обсъдиха на междуправителствената среща, беше развитието на енергийния сектор. 
Руският министър на промишлеността и търговията заяви, че газът по "Турски поток" тръгва от 1 януари догодина и 
дотогава трябва да изгради газопреносна мрежа от турско-българската до българо-сръбската граница. 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова беше категорична, че страната ни полага всички усилия за реализирането 
на проекта "Турски поток" в заложените срокове. 
Министър Петкова подчерта, че проектът "Турски поток" е стратегически за нас и е важно България да запази ключово си 
място на газовата карта на Европа. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката на България: Този проект ще има важно значение не само за България, 
но и за целия регион и затова ние наричаме този проект Балкански поток. Всички наши действия по отношение на този 
проект са съобразени с европейското законодателство, с изискванията на Европейския, на Третия либерализационен 
пакет. 
Руският министър на промишлеността и търговията Денис Мантуров заяви, че природният газ от Русия по газопровода 
Турски поток ще достигне до границата с България на 1 януари догодина. 
Денис Мантуров, министър на промишлеността и търговията на Русия: Обсъдихме перспективите за реализация на 
проекта, като разчитаме на сроковете, дадени от българската страна - до 1 януари да е завършено строителството на 
газопровода, за да може по него да тръгне газът, който върви по „Турски поток". 
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Интерес към изграждането на АЕЦ Белене са заявили водещи компании в областта на ядрената енергетика, каза министър 
министър Петкова. Тя подчерта, че конструктор на проекта са партньорите от "Росатом" и при избора на стратегически 
инвеститор проектът не би могъл да се реализира без участието на руската компания. Засегната беше и темата за 
шпионския скандал. Министър Мантуров беше категоричен, че той няма да окаже влияние на отношенията между двете 
страни. 
Денис Мантуров, министърът на промишлеността и търговията на Руската Федерация: Въпросът дори не беше 
обсъждан по време на срещата в тесен кръг. Разбирате, че онези, които обичат в България руския език, които 
пропагандират изучаването на руски език, в никакъв случай не могат да бъдат обвинени в шпионаж. 
Министър Петкова беше категорична, че отношенията между България и Русия са изключително добри и доказателство за 
това са споразуменията за сътрудничество в различни области подписани между двете страни по време на форума. 
Стана ясно още, че през октомври ще бъде удължен и животът на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" с 10 години. 
По време на срещата се обсъди и установяването на нова фериботна линия между България и Русия в Черно море. По 
отношение на сектора туризъм двете страни се договориха да работят активно за увеличение на броя на руски туристи в 
България. 
 
√ В Испания ще има нови парламентарни избори на 10 ноември 
В Испания ще проведат парламентарни избори на 10 ноември. Това ще е втори вот в рамките на тази година. 
Испанците отново ще гласуват на парламентарни избори - четвъртите поред за четири години. Лидерът на испанските 
социалисти Педро Санчес не успя да получи достатъчно подкрепа в парламента, за да стане премиер отново. 
От своя страна, крал Фелипе Шести обяви, че няма да предлага друг кандидат за министър-председател и така разкри пътя 
към нов вот. На 28 април Социалистическата партия на Педро Санчес получи най-много гласове, но недостатъчно за 
мнозинство. 
Педро Санчес, изпълняващ длъжността министър-председател на Испания: "Резултатът е ясен. В парламента няма 
мнозинство, което да гарантира сформиране на правителство и в страната ще се проведат нови избори на 10 ноември". 
Испания страда от политическа нестабилност, откакто двуполюсният модел беше разбит през 2015 г. с влизането в 
парламента на формации като Подемос и Суидаданос. Испанският парламент остана силно фрагментиран и след появата 
на крайнодясната партия Вокс. 
 
√ Европарламентът подкрепи Лагард за председател на ЕЦБ  
Европарламентът подкрепи Кристин Лагард за поста председател на Европейската централна банка. 394 депутати 
гласуваха "за" при 206 "против" и 49 "въздържали се". 
Кристин Лагард е на 1 крачка от председателството на Европейската централна банка. Тя беше определена като подходящ 
кандидат първо от икономическата комисия, а днес и от Европарламента. 
Ако има официално одобрение на Европейския съвет, Кристин Лагард ще бъде първата жена начело на Европейската 
централна банка, като ще наследи Марио Драги на поста за следващите 8 години. 
Думата "подкрепа" за Кристин Лагард се чу и от повечето евродепутати. Заместник-председателят на Еврокомисията 
Валдис Домбровскис е категоричен: паричната политика трябва да бъде подплатена със структурни реформи. 
Валдис Домбровскис - заместник-председател на ЕК, отговарящ за еврото: Мисля, че фискалната политика може да 
стимулира вътрешните търсения и инвестиции. Кристин Лагард също подчерта това в изказванията си пред комисията по 
икономически и парични въпроси. В дългосрочен план - задълбочаването на икономически и паричен съюз също е много 
важно.По-задълбочен и по-добре свързан капиталов пазар в Европейския съюз и завършването на Банковия съюз е залог 
за изграждането на по-устойчиво европространство.  
Досега Лагард оглавяваше Международния валутен фонд, а единственият претендент за неин наследник е Кристалина 
Георгиева. 
Европейската централна банка е централната банка на 19-те държави от Евросъюза, които са приели еврото. Нейната роля 
е изключително важна, защото определя финансовата политика в ЕС, свързана с управлението на банките и техните 
лихвени проценти. Ето защо е изключително важно кой ще застане начело на Европейската централна банка. 
Днес в Европейския парламент депутатите ще обсъждат другата гореща тема с много неизвестни - Брекзит. 
 
√ Решението за разпускане на британския парламент стигна до Върховния съд  
Британският премиер Борис Джонсън е разпуснал парламента, за да избегне възможността депутатите да объркат 
неговите планове за Брекзит. Това е тезата на ищците по дело срещу решението на Джонсън за разпускането на британския 
парламент, което започна днес във Върховния съд на Великобритания. Делото е по жалба на активистката Джина Милър, 
изслушванията ще продължат до четвъртък. 
На практика Върховният съд изслушва обжалвания на две вече взети решения от британски съдилища. Първо, Висшият съд 
в Лондон обяви, че това не е работа на съда, защото е политическо решение, и не смята, че премиерът е нарушил закона. 
След това Върховният граждански съд в Единбург постанови, че Борис Джонсън е нарушил закона, защото е подвел 
кралицата с мотивите за разпускане на парламента. А тези мотиви, както днес заяви лорд Паник, който защитава тезата за 
вина на премиера, са единствено да смълчи депутатите и да не допусне парламентът да упражнява контрол върху неговата 
стратетия за Брекзит. 
Лорд Дейвид Паник - адвокат на активистката Джина Милър: Използването на прерогативите на изпълнителната власт 
за избягване контрола на парламента преобръща надолу с главата основните принципи на конституционното право. 
Утре ще бъде изслушана защитата на правителството. Изслушванията ще продължат три дни, но е оптимистично да се 
каже, че решението ще бъде обявено в петък. Това, което прави Върховния съд е безпрецедентно, защото за първи път в 
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британската история, премиер е обвинен, че подвежда кралицата, за да бъде разпуснат парламента, който пък, според 
конституцията, е суверенния орган на държавата. 
А на практика, основната трудност, пред която са изправени съдиите е как да съгласуват английските, шотландските и 
северноирландките закони в контекста на обвиненията срещу премиера. Разпускането на парламента не е прецедент. Но 
обикновено това става само за броени дни, така че разпускането на законодателния орган за пет седмици в такъв критичен 
момент за страната, какъвто е Брекзит, повдига много въпроси. 
 
Investor.bg 
 
√ Пчелари от Черноморския регион обсъждат възможности за съвместно излизане на пазара 
Участват производители от България, Румъния, Турция, Украйна и Молдова 
Пчелари от пет страни от Черноморския регион обсъждат възможностите за съвместно излизане на различни пазари. Това 
съобщи Тодорка Димитрова, директор на Агенцията за икономическо развитие-Варна, която е организатор на 
Международният панаир на пчеларските продукти. 
Форумът се провежда в партньорството на Областния информационен център в морската столица, като в проявата участват 
производители от България, Румъния, Турция, Украйна и Молдова, предаде БТА. 
Според Димитрова основната цел на пчеларското събитие е да се създаде мрежа на производителите на пчелни продукти 
от региона, за да могат в бъдеще те да работят заедно, да обменят информация за новостите в биологичното пчеларство, 
новите технологии и други. 
Една от целите на мрежата е да се видят възможностите за съвместно излизане на пазара не само в Черноморския басейн, 
но и на други места. Причината за това е, че пчеларите от отделни райони не могат да осигурят достатъчно количество мед 
за други континенти. 
Проектът "Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните с него сектори в Черноморския 
басейн" е финансиран от програма "Черно море 2014-2020" и е с продължителност две години. 
 
√ Нено Димов: В ТЕЦ-те са изгорени под 3% от внесените през 2018 г. отпадъци 
825 хиляди тона български боклук е изнесен за горене в различни части на Европа, обясни екоминистърът 
България е единствената държава в ЕС, която е наложила ограничение във вноса на отпадъците за горене в инсталация - 
до 50%. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов по Нова телевизия. Той коментира проблема с 
чистотата на въздуха, протестите от последните дни в Русе, Нова Загора, Бургас и Перник и проверките в четири ТЕЦ-а. 
„Трудно е да се докаже кой точно замърсява въздуха, тъй като въздухът се разпространява“, посочи екоминистърът в 
отговор на въпрос кой точно замърсява въздуха в Русе, Бургас и Нова Загора. Министърът е категоричен, че в нито един от 
градовете, които се оплакват от замърсяване на въздуха, няма разрешение за горене на RDF. 
"За 2018 година разрешението за внос на отпадъци е за около 85 000 тона. В ТЕЦ-овете са изгорени под 3%", каза Димов и 
обясни как се извършва транспортът им.  
"На практика транспортът на боклук се регламентира по два начина. Има отпадъци, които са в един зелен списък, които се 
движат свободно из Европа. Те се събират на база регламент и е част от свободното движение. Има и други нотифицирани, 
които държавата, които ги приема, трябва да даде съгласие. Трябва да разграничим тези два потока, защото тези, които 
нотифицираме са ясни, а тези, които се движат свободно с декларация се публикуват в базелската конвенция и стават ясни 
две години, каза той. 
„Процесът на оползотворяване на отпадъци в Европа се стремят да бъде разделен, така че различните потоци да могат да 
бъдат третирани по правилен начин в различни държави. Целта на европейската политика изобщо е в рамките на 10-15 
години да се депонират не повече от 10%. Това означава, че при максимума за рециклиране, от 65%, има една разлика от 
25 минимум, която трябва да се изгаря“, каза Димов. 
Екоминистърът допълни, че е изпратил станция за измерване на чистотата на въздуха в Перник в момента, в който местната 
топлоцентрала спря да работи. „Станцията трябваше да работи една седмица без това да е известно. И вчера завърши тази 
седмица, в която половината време ТЕЦ-ът не беше работил, а другата половина работеше, като работата му беше само с 
разрешеното гориво – въглища. Резултатът беше, че след като той заработи, се повишиха рязко емисиите на серни окиси, 
което е съвсем нормално. И другото, което се повиши, са фините прахови частици”, обясни Димов. 
Нено Димов смята, че ако не е била предприета крайната мярка - спирането на топлоцентралата, нямало как тя да бъде 
принудена да премахне от площадките си неразрешеното гориво - слама и дървесен чипс. 
За 2018 година около 825 000 тона български боклук е изнесен за горене в различни части на Европа. 
В края на юли Европейската комисия предяви иск срещу България пред Съда на ЕС във връзка с лошото качество на въздуха. 
В България не се спазват пределно допустимите стойности на серен диоксид (SO2), посочиха от ЕК в мотивите си. Това е 
втори иск пред Съда на Европейския съюз за неспазване от страна на България на стандартите на ЕС за качество на въздуха. 
В решението си от април 2017 година съдът потвърди, че страната ни не е спазила пределно допустимите стойности за 
прахови частици. 
 
В. Банкерь 
 
√ Министрите ще обсъдят проект на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти държавна собственост 
Редовното заседание на Министерския съвет ще се проведе както обикновено от 10 часа, съобщиха от правителствения 
пресцентър. В предварителния дневен ред са включени 22 точки. 
Министрите ще обсъдят проект на постановление за приемане на Наредба за електронната платформа за продажба на 
имоти - частна държавна собственост, и на имоти, собственост на търговски дружества с повече от 50% държавно участие 
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в капитала, или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50% 
държавно участие в капитала. Документът е внасен от заместник министър-председателят по икономическата и 
демографската политика и министъра на икономиката. 
Правителството ще обсъди проект на постановление за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за 
страната, внесен от министъра на труда и социалната политика. 
Министерският съвет ще гласува проект на решение за приемане на секторна стратегия за развитие на електронното 
управление в Националния осигурителен инститет - "Е-Осигуряване" 2018-2023 и на Пътна карта за изпълнение на 
Секторната стратегия за развитие на електронното управление в НОИ - "Е-Осигуряване" 2018-2023. Документът е внесен за 
обсъждане от министъра на труда и социалната политика. 
В дневния ред е и проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
икономиката за 2019 година.  Той е внесен от министъра на икономиката. 
Правителството ще разгледа проект на решение за одобряване на проект на Споразумение за извършване на преглед на 
инвестиционната полотика на България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, от друга страна. Документът е внесен от министъра на икономиката. 
Министрите ще разгледат внесения проект за постановление за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с Постановление №39 на Министерския съвет от 1994 година, който 
беше внесен от министъра на икономиката. 
 
В. Труд 
 
√ България е отличник по свободни работни места 
България влиза в топ три на страните от ЕС, които са с най-малко незаети работни места. На първо място с най-ниски нива 
на свободните работни места е Гърция (0,7%), а второто място си разделят България и Испания (по 0,9%), обявиха от 
Европейската статистическа служба Евростат.  
Това означава, че България е сред трите страни в ЕС, в които фирмите имат най-малко проблеми с наемането на персонал. 
Най-високите нива на свободни работни места през второто тримесечие на 2019 г. са регистрирани в Чехия (6,2%), Белгия 
и Холандия (и двете по 3,4%), съобщиха от Евростат. 
Доста сериозни проблеми с наемането на персонал имат и в Германия, където 3,3% от работните места са свободни. 
Подобна е ситуацията в Латвия, където няма хора за 3,2% от позициите във фирмите.  Дори в Австрия имат проблеми с 
наемането на кадри - 3% от позициите в компаниите са свободни. 
Общо за страните от ЕС, както и за еврозоната, свободните работни места са 2,3%, сочат данните на Евростат. 
 
√ България е сред първенците в ЕС по управление на корабния трафик 
България е сред четирите водещи държави в Европа по мениджмънт на корабния трафик. Това заяви във Варна министърът 
на транспорта Росен Желязков. Той откри международната конференция „20 години Ръководство на корабния трафик в 
България“, организирана от ДП „Пристанищна инфраструктура“/ДППИ/.  
В момента приключва четвъртата фаза от изграждането на системата за електронно управление на корабния трафик 
стойност 10 млн. лв. Системата е интегрирана с други ведомства като „Морска администрация“, „Гранична полиция“, 
ветеринарен контрол, а след завършването й ще се работи за въвеждането на изкуствен интелект в управлението на 
корабния трафик. Предстои и автоматизация на процесите в автомобилната администрация. 
„Пълната дигитализация ще е по-удобна за гражданите и бизнеса и ще отстрани възможността за корупционни практики“, 
коментира Желязков. 
В полза на бизнеса в пристанищата ще бъде въведена и комуникационна система, която ще даде възможност за 
електронен обмен на информация по цялата верига от участници в логистичния процес, съобщи генералният директор на 
ДППИ Ангел Забуртов. 
Според него финансирането на този проект е осигурено, а до месец и половина се очаква да бъде подписан договор с 
изпълнител. Системата ще заработи до 3 г. първо в морските пристанища Варна и Бургас, а по-късно и в речните. През 
следващата година има шанс да започне и удълбочаването на канала море-езеро с 2 метра, което ще подобри 
възможностите за развитие на терминалите в терминалите във Варненското езеро, уточни Забуртов. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Цистерна се вряза в къща. Как ще се възстановяват щетите на семейството? 
- Чакащи за бял дроб излизат на протест. Защо продължава проблемът с трансплантациите? 
- На две колела в трафика - за тротинетките и други пътни казуси 
- Големи тревоги за малките производители на грозде в Благоевградско. Ще изхвърлят ли реколтата? 
- Български дух - най-новият сорт люти чушки 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Министър Кирил Ананиев за протеста на медицинските сестри, парите за здраве и реформата в болниците; 
- Как прекараха нощта хората в Борован, останали без дом, след като тир се разруши къщата им? 
- Защо протестират родителите на деца, жертви на тежки престъпления? 
- Каква ще е съдбата на енергийните ни проекти с Русия след дипломатическия скандал между София и Москва? 
- Кой е човекът, изпратил песента на Валя Балканска в Космоса? Специален гост - Мартин Кейниг; 



9 

 

- Михаела Филева и Орлин Павлов са нова песен към филма „Завръщане" 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Мая Манолова в битката за София. За поисканата и непоисканата подкрепа, за листите и компроматните войни. 
Кандидатът за кмет - гост в студиото. 

- На косъм от смъртта. Цистерна влезе в къща. На живо - инцидент или престъпно нехайство? 
- Среднощна акция в планината. Как спасиха жена, паднала от връх в Пирин? 
- Близки на жестоко убити - на протест пред парламента. Ще чуят ли депутатите исканията им? 
- Недостиг на минерална вода в Павел баня. Ще останат ли стотици без лечение? 
- "Минималистичен шик" - новата колекция на Жени Живкова. И още - правят ли дрехите политиците? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 18 септември 
София.  

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" № 2 президентът Румен Радев ще удостои посланика на Федеративна 

република Бразилия Ана Мария Сампайо Фернандес с орден „Мадарски конник" първа степен. 
- В 12.00 часа на „Дондуков" № 2 държавният глава Румен Радев ще отличи американския етнограф Мартин Кейниг 

с почетния знак на Президента на Републиката за приноса му за съхранението и популяризирането на българското 
фолклорно изкуство. 

- От 15.00 часа на „Дондуков" № 2 президентът Румен Радев ще проведе среща с българските представители в 
Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България 
и Република Северна Македония. 

- От 18.00 часа в Национална галерия - Двореца вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие изложбата „Ехо от 
Балканите". 

- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 9.30 ч. до 13.30 часа, в зала "Запад" в сградата на Народното събрание, пл. "Народно събрание" № 2, ще се 

проведе акция по кръводаряване сред депутатите и служителите на 44-тото Народно събрание. 
- От 15.00 часа в Министерство на външните работи вицепремиерът Екатерина Захариева и посланикът на 

Великобритания Ема Хопкинс ще открият българо-британска изложба по случай 140 години от установяването на 
дипломатическите отношения между България и Великобритания. 

- От 15:00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество ще 
проведе заседание. 

- От 10.00 часа в кв. Курило, ул. „Варна" № 1 кметът Йорданка Фандъкова ще провери изграждането на детска 
градина. 

- От 11:00 ч. в Сити Стейдж в подлеза на НДК ще се състои официалната пресконференция по повод петото, 
юбилейно издание на международния кино-литературен фестивал. 

- От 13:30 часа в централата на АБВ ще се проведе пресконференция на партията. 
- От 15:00 часа, ул. "Раковска" 134, ет. 5, лидерът на ВОЛЯ Веселин Марешки ще обяви кандидатурата на партията 

за кмет на София. 
- От 18.00 часа в Зала № 6 на НДК ще се състои церемонията „Кмет на годината 2019 г." 

*** 
Асеновград. 

- От 11.00 часа в зала „Станимака", ул. „Цар Иван Асен II"№15, проф. Олег Асенов ще представи т.нар. тол калкулатор 
и маршрутната карта пред Камарата на автобусните превозвачи. 

*** 
Варна. 

- От 15.00 часа в Арт салона на Радио „Варна" ще се проведе пресконференция на партия БЪЛГАРСКИ 
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, на която ще бъде представена изненадваща кандидатура за кмет на община Варна и визията 
си за развитие на града в следващия мандат. 

*** 
Видин. 

- От 10.30 часа в заседателната зала на Общинския съвет кметът на Община Видин Огнян Ценков ще открие кръгла 
маса на тема „Институционална подкрепа на деца и младежи в конфликт с морала и закона" 

- От 17.30 ч., в заседателната зала на Общинския съвет, кметът на община Видин Огнян Ценков ще представи 
публично отчета си за мандат 2015-2019 г. 

*** 
Враца. 

- От 12.00 часа пред сградата на Община Враца кметът Калин Каменов ще представи публично отчета си за мандат 
2015-2019 г. 

*** 
Добрич. 

- От 14.00 часа в сградата на Общината, ул. „България" № 12, ІІ ет., Малка заседателна зала, ще се проведат 
консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на общината за 
произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

*** 
Разград. 
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- От 11.00 часа в зала 712 на Областна администрация ще се проведе заседание на Областния съвет за интеграция 
на хората с увреждания. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Зала 2, ет. 2 в сградата на Общинска администрация, ще се проведат консултации за определяне 
съставите на секционните избирателни комисии на територията на общината за произвеждане на избори за 
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

*** 
Шумен. 

- От 9.30 часа, в зала 203 на Община Шумен ще се проведат консултации за определяне състава на секционните 
избирателни комисии за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на общини на 27 октомври 
2019 г. 

- От 9.30 часа в зала 363 на общината ще бъде представен проектът за изграждане на центрове за грижа за мъже с 
умствена изостаналост, които ще бъдат построени в село Лозево. 

- От 11.00 в зала 203 на общината ще се състоят консултации са състава на СИК в община Шумен за предстоящите 
местни избори. 

 
Economic.bg 
 
√ Днес ще бъдат връчени седмите награди „Кмет на годината“ 
Тази година българските граждани оценяват работата на кметовете и екипите им за целия мандат 2015-2019 г. 
Днес в зала 6 на НДК ще бъдат връчени наградите „Кмет на годината“. Конкурсът се провежда за седма поредна година, 
като гражданите на всички общини имаха възможността да направят оценка на свършеното от своите кметове. 
Тази година българите оценяваха работата на кметовете и екипите им в 9 категории за целия им мандат от 2015 г. до 2019 
г. Призовете за „Кмет на годината“ са в следните категории: „Кмет на годината“, „Кмет на гражданите“, „Градска среда“, 
„Транспорт“, „Туризъм, култура, фестивали и традиции“, „Образование, спорт и младежки политики“, „Инвестиции и 
работни места“, „Социална община“ и „Smart City“. 
Победителите бяха избрани след онлайн-конкурс. На специално създадената за националния конкурс платформа 
българите гласуваха и така изразиха гражданската си позиция и поставиха оценка на работата на кметовете и техните 
екипи. Водещите кметове във всяка категория са трима за малка, средна и голяма община според населението в нея. 
Малка община е такава с население до 20 хил. жители, средна – с население от 20 хил. до 50 хил. жители и голяма – с 
население над 50 хил. жители. 
„Кмет на годината“ започва преди седем години през 2013 г. Именно след национално онлайн допитване всяка година се 
отличават най-добрите кметове в България. Надпреварата се организира от Портала на българските общини Kmeta.bg и 
безплатния вестник КМЕТА.bg - единствените национални медии, чието основно внимание е насочено към работата на 
всичките 265 общини, с над 120 хил. служители. За градоначалниците конкурсът „Кмет на годината“ е полезен най-вече с 
това, че засилва конкуренцията между тях. 
В първите четири издания на конкурса призът „Кмет на годината“ отиде при кметовете на София - Йорданка Фъндъкова 
(2013), на Бургас – Димитър Николов (2014), а през 2015 г. гражданите оценяваха работата на кметовете за целия мандат 
2011-2015 и определиха победители в категориите за голяма, средна и малка община според населението в тях - Живко 
Тодоров (Стара Загора) за община с над 50 хил. жители, Никола Белишки (Панагюрище) за община с население между 20 
хил. и 50 хил. жители и Васко Стоилков (Сливница) за община с население под 20 хил. жители. В националното онлайн 
допитване през 2016 г. вотът на народа определи отличията да са за кмета на Благоевград Атанас Камбитов (голяма 
община), кмета на Разлог Красимир Герчев (средна община) и кмета на Ивайловград Диана Овчарова (малка община). 
През 2017 г. управниците, събрали най-голяма подкрепа за работата си от гражданите, бяха кметът на Велико Търново 
Даниел Панов (голяма община), на Стамболийски Георги Мараджиев (средна община) и на Тутракан Димитър Стефанов 
(малка община). През 2018 г. вотът на народа определи приза "Кмет на годината" да е за кметовете на Русе Пламен Стоилов 
(голяма община), на Горна Оряховица Добромир Добрев (средна община) и на Челопеч Алекси Кесяков (малка община). 
 
Manager.bg 
 
√ Петролът поевтиня в Азия 
Цените на петрола се понижиха и днес, увеличавайки загубите си от предишната сесия, след като саудитският министър на 
енергетиката принц Абдулазиз бин Салман каза снощи, че кралството ще възстанови загубите в производството до края на 
месеца, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Инвеститорите обаче остават предпазливи заради напрежението в Близкия изток, след като САЩ обявиха, че според тях, 
зад нападенията срещу саудитски петролни съоръжения стои Иран. Техеран отрече да е замесен в атаките. 
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиня днес с 15 цента или с 
0,2 на сто до 64,40 долара за барел. Вчера този сорт понижи стойността си с 6,5 на сто. 
Американският лек суров петрол понижи котировките си с 35 цента или с 0,6 на сто до 58,99 долара за барерл в азиатската 
електронна сесия на Нюйорксаката търговска борса, след като вчера поевтиня с 5,7 на сто. 
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Economy News 
 
√ Когато автомобилът се закашля, икономиката хваща хрема  
Стълб на германската промишленост от десетилетия, автомобилният сектор вече започва да прилича на Ахилесова пета, 
уязвима заради търговските конфликти и зле подготвена за бъдещето. Всичко това крие риск от тежки социални 
последици. 
Здравето на "автомобилния сектор е по-зле от очакването", отбеляза Марк Фьорстерман, експерт в компанията EY, в 
началото на Франкфуртското автомобилно изложение, което продължава до 22 септември. "Технологичните 
предизвикателства са огромни". 
През първите осем месеца на година производството на автомобили е спаднало с 11% на годишна основа, според данните 
на федерацията на германските автомобилопроизводители VDA. 
Причините: търговската война, забавянето на конюнктурата и несигурността около Брекзита, в момент когато компаниите 
от сектора трябва масирано да инвестират в производството на електрически коли. 
"Въздействието върху доставчиците е много голямо, вече започват да се очертават свръхмощности", поясни пред АФП 
Щефан Брацел, директор в Центъра за автомобилен мениджмънт. 
Неотдавнашен пример - семейната компания Eisenmann, основана през 1951 година и специализирана в производството 
на машини за лакиране на коли, обяви в края на юли неплатежоспособност, заплашвайки прехраната на близо 3000 
служители. 
През второто тримесечие оперативната печалба на три германски автомоболни групи спадна с 38%, което е много повече 
в сравнение със средното понижение в сектора на световното равнище от 18%, отбеляза EY. 
Автомобилостроенето в Германия представлява една пета от промишлеността и близо 5% от брутния вътрешен продукт. В 
него са заети над 800 000 души. 
Малките и средните компании са застрашени 
В същото време обаче - от химическия сектор до машиностроенето - редица клонове хвърлят индиректно вината върху 
автомобилостроенето за техните понижени тримесечни резултати, подклаждайки опасенията от рецесия на най-голямата 
европейска икономика. 
Общо "поръчките за промишлените компании средно са се свивали с 1% всеки месец от началото на годината", пресмята 
Карстен Бжески, икономист от ING. 
Сред най-засегнатите е "Mittelstand" ("Мителщанд"), тази мрежа от малки и средни предприятия, които работят активно 
за износ, "скритите шампиони", възприемани от десетки години като ключа за германския успех. 
Барометърът за доверието на предприемачите от "Мителщанд" премина в отрицателната територия през август за първи 
път от над четири години, според изследване на банката KfW и института Ifo. Редица от тези предприятия обявиха 
неотдавна закриване на работни места или затваряне на цели заводи. 
Само че тяхното безпокойство далеч не се ограничава със забавянето на конюнктурата. 
Много преди протекционистките заплахи на Вашингтон Volkswagen нанесе през 2015 година първия тежък удар на сектора 
като призна, че е оборудвал 11 милиона от дизеловите си коли със софтуери, които могат да фалшифицират данните за 
равнищата на емисиите с парников ефект. 
Оттогава дизелът губи популярност, там където бе създаден: заплашен от забрани за движение в редица градове, той е 
заменян с бензин и все повече от електрически двигател, който много по-лесно се произвежда. 
Крайната десница 
Общо електрифицирането би могло да струва на Германия 75 000 работни места, според проучване на института 
Frauenhofer, което бе публикувано през лятото на миналата година. 
Гигантът Bosch оправда закриването на 600 позиции годишно със спада в сектора на дизела и обяви нови съкращения. 
"Компанията не е застрашена, защото има редица дейности", отбелязва Брацел, но за сметка на това "Мителщанд" често 
изпитва недостиг на пари, за да се адаптира". 
"Това е източник на безпокойство за много малки и средни предприятия, които са били силни в старите сектори като 
двигателите с гориво", допълва експертът. 
В края на юни в Берлин десетки хиляди демонстранти настояха, по призива на синдиката IG Metall, за дигитални и 
екологични промени, които да бъдат "справедливи" за трудещите се. 
Бъдещето на дизела е толкова деликатна тема както за работниците, така и за компаниите, че почти цялата политическа 
класа се опита да спре забраните за движение на старите дизели, наложени от съдилищата. 
И най-вече партията на крайната десница "Алтернатива за Германия" превърна защитата на тези автомобили в един от 
бойните си коне, а този ход получи забележителен отклик сред работническите комитети в автомобилния сектор. 
Само че дори в един от бастионите на "Алтернатива за Германия", Цвикау, в провинция Саксония, Volkswagen обяви завой 
към електрическите коли: производството на първия модел "нула емисии" на концерна ще започне там през ноември. 
При инвестиции за близо 1,2 милиард евро Цвикау ще стане "най-големият завод за електрически автомобили в Европа", 
според Volkswagen, а следователно и най-голям залог за успеха на това возило. 


