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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ АИКБ: Първите 3 дни от болничния да са за сметка на работника 
50 млн. лв. годишно се изплащат от бизнеса като обезщетения за фалшиви болнични листове. Още 150 млн. лв. се изплащат 
от Националния осигурителен институт. 
За последните три години у нас са установени повече от 10 000 нарушения, свързани с издаването на фалшиви болнични, 
показват данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Работодателската организация днес е домакин на дискусия по проблема, на която е поканен и главният прокурор Сотир 
Цацаров. 
Първите 3 дни от болничния - за сметка на работника 
Според АИКБ решение на проблема с фалшивите болнични трябва да се търси в посока поне първите 3 дни от болничния 
да са за сметка на работника по примера на редица европейски страни, в които не се плащат от 1 до 7 дни.  
Размерът на изплатените обезщетения за последните 7 години се удвоява, заяви в интервю за предаването „Преди всички“ 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал. 
„От 1,350 млн. болнични листа през 2012 г. до 2,750 млн. болнични листа през 2018 г. Това удвояване на броя на 
болничните не се дължи само на влошения здравен статус на населението или на застаряващото население. Има 
злоупотреби с болнични листове“, обясни Иванов. 
Нормативната уредба поощрява използването на болничен 
Според него нормативната уредба поощрява използването на тази възможност: „При едно лице, което ползва болничен 
лист от 3 дни в един месец, и лице, което не ползва болничен в рамките на този месец, възнаграждението се намалява с 
3%“. 
Занижен контрол и липса на наказания 
Той подчерта още занижения контрол от страна на Министерството на здравеопазването и НОИ за правомерността на 
издаване на болнични, както и липсата на наказания: 
„Това се явява една златна среда за развиване на тази дребна корупционна практика“. 
Васил Велев: Това е кражба 
„С 30% например нарастват болничните в петък, ако в четвъртък е национален празник“, мотивира се председателят на 
асоциацията Васил Велев и подчерта, че така хазната се ощетява с около 400 млн. лева годишно. 
„Това е кражба всъщност. Този, който симулира болест, а в същото време е на плажа или пък си прибира овощната градина, 
той краде от колегите си“, допълни Велев.  
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
Fakti.bg 
 
√ Първитe 3 дни oт бoлничния дa ca зa cмeткa нa рaбoтникa 
Зa пocлeднитe три гoдини у нac ca уcтaнoвeни пoвeчe oт 10 000 нaрушeния, cвързaни c издaвaнeтo нa фaлшиви 
бoлнични 
50 млн. лв. гoдишнo ce изплaщaт oт бизнeca кaтo oбeзщeтeния зa фaлшиви бoлнични лиcтoвe. Oщe 150 млн. лв. ce изплaщaт 
oт Нaциoнaлния ocигуритeлeн инcтитут. 
Зa пocлeднитe три гoдини у нac ca уcтaнoвeни пoвeчe oт 10 000 нaрушeния, cвързaни c издaвaнeтo нa фaлшиви бoлнични, 
пoкaзвaт дaнни нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ). 
Рaбoтoдaтeлcкaтa oргaнизaция бeшe дoмaкин нa диcкуcия пo прoблeмa, нa кoятo e пoкaнeн и глaвният прoкурoр Coтир 
Цaцaрoв. 
Cпoрeд AИКБ рeшeниe нa прoблeмa c фaлшивитe бoлнични трябвa дa ce търcи в пocoкa пoнe първитe 3 дни oт бoлничния 
дa ca зa cмeткa нa рaбoтникa пo примeрa нa рeдицa eврoпeйcки cтрaни, в кoитo нe ce плaщaт oт 1 дo 7 дни. 
Рaзмeрът нa изплaтeнитe oбeзщeтeния зa пocлeднитe 7 гoдини ce удвoявa, зaяви в интeрвю зa прeдaвaнeтo „Прeди вcички“ 
Дoбрин Ивaнoв, изпълнитeлeн дирeктoр нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл. 
„Oт 1,350 млн. бoлнични лиcтa прeз 2012 г. дo 2,750 млн. бoлнични лиcтa прeз 2018 г. Тoвa удвoявaнe нa брoя нa 
бoлничнитe нe ce дължи caмo нa влoшeния здрaвeн cтaтуc нa нaceлeниeтo или нa зacтaрявaщoтo нaceлeниe. Имa 
злoупoтрeби c бoлнични лиcтoвe“, oбяcни Ивaнoв. 

http://bnr.bg/post/101168653/aikb-parvite-3-dni-ot-bolnichnia-da-sa-za-smetka-na-rabotnika
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Cпoрeд нeгo нoрмaтивнaтa урeдбa пooщрявa изпoлзвaнeтo нa тaзи възмoжнocт: „При eднo лицe, кoeтo пoлзвa бoлничeн 
лиcт oт 3 дни в eдин мeceц, и лицe, кoeтo нe пoлзвa бoлничeн в рaмкитe нa тoзи мeceц, възнaгрaждeниeтo ce нaмaлявa c 
3%“. 
Тoй пoдчeртa oщe зaнижeния кoнтрoл oт cтрaнa нa Миниcтeрcтвoтo нa здрaвeoпaзвaнeтo и НOИ зa прaвoмeрнocттa нa 
издaвaнe нa бoлнични, кaктo и липcaтa нa нaкaзaния: 
„Тoвa ce явявa eднa злaтнa cрeдa зa рaзвивaнe нa тaзи дрeбнa кoрупциoннa прaктикa“. 
Вacил Вeлeв: Тoвa e крaжбa 
„C 30% нaпримeр нaрacтвaт бoлничнитe в пeтък, aкo в чeтвъртък e нaциoнaлeн прaзник“, мoтивирa ce прeдceдaтeлят нa 
acoциaциятa Вacил Вeлeв и пoдчeртa, чe тaкa хaзнaтa ce oщeтявa c oкoлo 400 млн. лeвa гoдишнo. 
„Тoвa e крaжбa вcъщнocт. Тoзи, кoйтo cимулирa бoлecт, a в cъщoтo врeмe e нa плaжa или пък cи прибирa oвoщнaтa грaдинa, 
тoй крaдe oт кoлeгитe cи“, дoпълни Вeлeв. 
 
Дарик 
 
√ АИКБ: Първите 3 дни от болничния да са за сметка на работника  
50 млн. лв. годишно се изплащат от бизнеса като обезщетения за фалшиви болнични листове. Още 150 млн. лв. се изплащат 
от Националния осигурителен институт, съобщи БНР. 
За последните три години у нас са установени повече от 10 000 нарушения, свързани с издаването на фалшиви болнични, 
показват данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Работодателската организация днес е домакин на дискусия по проблема, на която е поканен и главният прокурор Сотир 
Цацаров. 
Според АИКБ решение на проблема с фалшивите болнични трябва да се търси в посока поне първите 3 дни от болничния 
да са за сметка на работника по примера на редица европейски страни, в които не се плащат от 1 до 7 дни.  
Размерът на изплатените обезщетения за последните 7 години се удвоява, заяви пред БНР Добрин Иванов, изпълнителен 
директор на Асоциацията на индустриалния капитал. 
„От 1,350 млн. болнични листа през 2012 г. до 2,750 млн. болнични листа през 2018 г. Това удвояване на броя на 
болничните не се дължи само на влошения здравен статус на населението или на застаряващото население. Има 
злоупотреби с болнични листове“, обясни Иванов. 
Според него нормативната уредба поощрява използването на тази възможност: „При едно лице, което ползва болничен 
лист от 3 дни в един месец, и лице, което не ползва болничен в рамките на този месец, възнаграждението се намалява с 
3%“. 
Той подчерта още занижения контрол от страна на Министерството на здравеопазването и НОИ за правомерността на 
издаване на болнични, както и липсата на наказания: „Това се явява една златна среда за развиване на тази дребна 
корупционна практика“. 
„С 30% например нарастват болничните в петък, ако в четвъртък е национален празник“, мотивира се председателят на 
асоциацията Васил Велев и подчерта, че така хазната се ощетява с около 400 млн. лева годишно. 
„Това е кражба всъщност. Този, който симулира болест, а в същото време е на плажа или пък си прибира овощната градина, 
той краде от колегите си“, допълни Велев. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ АИКБ настоява: Първите три дни от болничните да станат неплатени 
Заради нарастващи злоупотреби бизнесът предприема крайни мерки 
Първите три дни от болничните да станат неплатени. Това предлагат работодателите от Асоциацията на индустриалния 
капитал. Причината са нарастващите злоупотреби с фалшиви болнични листове.  
Работниците не са съгласни с предложението на бизнеса. 
Причината за искането да не се плащат болнични първите три дни е техният голям брой през тази година. Работодателите 
твърдят, че точно тези тридневни болнични листове са най-чести. 
Заради ръста на болнични ще се обсъжда и вариант първите три дни да се поемат от самия работник, не от работодателя. 
За тази година НОИ прогнозира, че ще има 3,5 млн. болнични листове, заради което изрази безпокойство.  
Въпросната тема дори накара премиера Бойко Борисов да заплаши с арести лекарите, за които бъде установено, че издават 
фалшиви болнични. 
Според НОИ изплатените обезщетения за нетрудоспособност през 2018 г. са се увеличили с двуцифрени проценти. А броят 
на работодателите, плащали болнични за миналата година, е нараснал от 16 на 24 на сто.  
Изплащането на болничните струва на работодателите около 200 млн. лева на година. Експерти дори предлагат 
злоупотребите с болнични да се криминализират.  
Вижте още в репортажа. 
 
News.bg 
 
√ Предлагат злоупотребите с болнични да се криминализират 
Първите три болнични дни не ги плаща работодателят, а съвестните работници. Това заяви председателя на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев пред bTV. Изказването му е по повод предложенията за промяна в схемата за 
обезщетение при болест заради растящия брой злоупотреби с болнични листове и паричните загуби, които произтичат от 
тях. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/175281-shte-stanat-li-parvite-tri-dni-ot-bolnichnite-neplateni
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Велев посочи, че в България средно се взимат между 9 и 10 болнични дни, докато в други страни броят е значително по-
малък. Той допълни и че годишно се изплащат и допълнителни 5 млн. лв. от предприятията, без да се имат предвид 
изплащанията от НОИ. 
По думи на председателя на АИКБ законодателството е направено по такъв начин, че да стимулира масови кражби и 
корупция. Той посочи като ефективна мярка, която се прилага в повечето европейски страни, т.нар. "дни на изчакване" - 
при тях обезщетението е много по-малко, а понякога подлежи и на данъчно облагане. 
Велев изтъкна, че според официална статистика за последните 3 години у нас има близо 3300 отменени болнични листа, а 
наказаните са средно около 7 души. 
От своя страна д-р Николай Брънзалов от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари поясни, че бизнесът 
не страда заради лекарите, тъй като тяхната работа е да прегледат пациента и да го върнат възможно най-бързо на работа. 
Според него е много трудно да се докаже, че човек не е болен, а за времето, в което е отсъствал, лекарят е задължен да 
издаде съответните документи. 
Брънзалов посочи още, че ако има злоупотреби с болничните, те трябва да подлежат на наказателна отговорност. Ние като 
лекари не защитаваме лоши практики, категоричен бе той. 
Лекарят предложи да се направи статистика за броя отпуснати болнични дни по отделните пера на заведенията, брой 
хоспитализирани и дадено време за възстановяване. 
Той заяви, че Българският лекарски съюз иска среща с бизнеса, за да се обсъдят проблемните точки. 
 
АИКБ 
 
√ ПИСМО ОТ СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ ПО ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Следва пълният текст на становището на представителните организации на работодателите и на работниците и 
служителите на национално равнище изразяват подкрепата си за внесения от Министерски съвет относно внесения от 
Министерски съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 

 
 
 
ДО 
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТОТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 КОПИЕ: 
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
  
  
С Т А Н О В И Щ Е 
  
ОТНОСНО: Внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 902-
01-42 от 12.08.2019 г. 
  
            
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище биха искали 
с настоящото да изразят подкрепата си за внесения от Министерски съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за 
висшето образование (сигнатура на НС № 902-01-42 от 12.08.2019 г.). Считаме, че предложените промени са навременни 
и крайно необходими предвид проблемите, пред които е изправена българската икономика – липсата на квалифицирана 
работна сила. 
Социалните партньори самостоятелно или съвместно през последните три години винаги са обръщали внимание на 
необходимостта от несимволични промени в системата на висшето образование в насока възстановяване на 
управляемостта и балансираност на автономността на висшите училища (ВУ) в съответствие с обществения интерес, 
въвеждане на финансов механизъм за задържане на завършващите студенти по специалности, за които има недостиг от 
кадри на пазара на труда, ориентиране на самото образование към нуждите на пазара на труда, подобряване качеството 
на обучението и създаване на ясни критерии за акредитация на ВУ, включително ограничаване на прекомерното 
увеличаване на броя им, в това число и на факултети и филиали, които водят до насищане на трудовия пазар със 
специалисти с нетърсени професии и същевременно поради допуснатата неограничена мобилност на преподавателите – 
и до лошо качество на придобитите знания и умения. Свидетели сме на факта, че все още броят на местата за прием на 
студенти надхвърля значително броя на завършващите средно образование. 
С предложените допълнения и изменения на Закона за висшето образование, считаме че Министерство на образованието 
и науката (МОН) най-накрая декларира своята готовност за реална и същинска реформа в тази сфера, която бихме 
искали да подкрепим, като представим на Вашето внимание и конкретни коментари по предложения проект: 

1. Едно от основните допълнения на закона е въвеждането на т.н. Национална карта на висшето образование (НКВО). 
Чрез НКВО се цели да се определят териториалната и профилната структурна на висшето образование по 
професионални направления, като се очаква тази карта да бъде изготвена до една година от влизане в сила на 
ЗВО. Идеята за разработването на НКВО е добра и следва да бъде подкрепена, но предложените промени в 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/09/Pismo_ZID-na-ZVO_social_partn-update.pdf


4 

 

ЗВО не предвиждат обсъждането й със социалните партньори, най-вече с представителите на 
работодателите, на основната на чиито нужди да известна степен ще се разработва картата. Т.е. в 
предложения ЗИД липсва механизъм за разработване и съгласуване на НКВО, освен в предвидените от закона 
случаи, т.е. ако същата бъде публикувана за публично обсъждане и съответно разглеждана в комисиите към 
Народното събрание. Предлагаме да бъде предвидено такова съгласуване със социалните партньори, в т.ч. с 
работодателските организации. 

2. Подкрепяме направените допълнения чрез § 47 за създаване на финансов механизъм за задържане на 
завършващите студенти, за които има сключени договори с работодатели за осигуряване на стаж по съответната 
специалност за периода на обучението. Считаме, че подобна мярка е крайно необходима предвид на негативните 
фактори, които оказват влияние върху българската икономика – демографската криза, намаленият интерес към 
техническите специалности, продължаващото „изтичане на мозъци“ от страната. Социалните партньори биха 
подкрепили и по-решителни мерки за насърчаване на младите специалисти да се реализират в страната. Такава 
мярка може да бъде промяна в механизма на финансиране на държавните ВУ. Според конституцията на Република 
България висшето образование е безплатно в държавните ВУ при условия, определени със закон. Такова условие 
може да бъде минимум 5 години работа в страната. Бюджетът на държавните ВУ може да се формира от вноски 
от студентите, финансирани чрез целеви кредити, които ще се погасяват от бюджета, ако завършилите държавни 
ВУ се реализират в страната. 

3. Подкрепяме и предложението за освобождаване от такси на студенти, които се обучават в професионални 
направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Това многократно 
беше предлагано от социалните партньори. Бихме подкрепили и в допълнение отпускането на държавни 
стипендии за такива специалности, които след втори курс могат да се поемат от бизнеса. 

4. Подкрепяме въвеждането на мораториум върху откриването на нови университети и филиали до влизане в сила 
на НКВО, както и даването на по-големи правомощия на министъра на образованието и науката. Затягането на 
акредитацията е много важен момент, но като че ли в закона липсват текстове, които да акцентират върху 
качеството на висшето образование. Измерването на качеството може да стане освен чрез специална система, 
която да се ползва за всички ВУ, също и чрез развитие на Рейтинговата система. Представители на социалните 
партньори присъстваха на среща за актуализиране и развитие на Рейтинговата система, но след срещата не 
последва нищо повече, въпреки че АОБР изпрати на 9 април 2019 г. становище с конкретни предложения за 
подобряване на системата. 

5. На следващо място – подкрепяме даването на правомощия на министъра на образованието и науката да 
упражнява контрол, да утвърждава политиката за развитие на всяко държавно ВУ, да сключва договор с ректора 
за изпълнението на тази политика, както и да контролира броя на приеманите студенти. 

6. Възможността за качествено равнище на учебния процес във висшето образование е неразривно свързана със 
състоянието на университетския кадрови състав от преподаватели в количествен и качествен аспект. В тази връзка 
подкрепяме и текста за определяне с акт на МС на минимални заплати за академичната длъжност „Асистент“ в 
държавните висши училища, за да се коригира огромното неравенство в доходите и да се поемат повече 
отговорности към младите преподаватели (параграф 45, отнасящ се до чл. 92, ал.1/ЗВО). 

7. Разширява се съставът на Съвета на настоятелите, като в него влизат вече представители на представителните 
организации на работниците и служителите на национално равнище и на общините, но функциите на Съвета 
остават същите. Тъй като крайната цел на ВУ е да подготви пълноценни кадри за пазара на труда, а ролята на 
българския бизнес и като цяло на социалните партньори остава непроменена, предлагаме да се разширят 
функциите и правомощията на Съвета на настоятелите, така че да се гарантира по-добра връзка бизнес – 
образование и пълноправно участие на социалните партньори. 

8. Приветстваме и връзката, която се прави между средното и висшето образование, като се дава възможност на ВУ 
да провеждат обучения на ученици от средните професионални училища, като преподаватели от ВУ преподават 
по учебни предмети за придобиване на специализирана подготовка за получаване на степен на професионална 
квалификация. 

В качеството ни на представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално 
равнище и предвид на това, че със ЗИД на ЗВО се насърчава развитието на всяка една от институциите за висше 
образование в сътрудничество и с активната подкрепа на държавата, считаме, че взаимодействието със социалните 
партньори в условия на академична автономия е задължително по всички въпроси. Мотивите ни за това са, че 
институциите за висше образование се ползват с академична автономия, но държавните висши училища ползват основно 
държавен ресурс и дейността им трябва да е в полза на обществото. Това налага академичната автономия да се съчетае с 
механизми за институционална отговорност – за постигане на прозрачност, повече контрол, диалог и социално 
партньорство за по-добра връзка с интересите на обществото. 
Още веднъж бихме искали да посочим, че социалните партньори са удовлетворени от факта, че голяма част от правените 
от нас предложения за реформи са намерили място във внесения в Народното събрание проект на ЗИД на ЗВО като си 
даваме сметка, че приемането на Национална карта на висшето образование е ключов момент за извършваните 
последващи реформи. Поради това отново бихме искали да подчертаем, че участието на социалните партньори в този 
процес е важно за качественото провеждане на реформите и не на последно място – за ускоряването на този процес. 
Решаващ фактор за успеха на реформата е именно възстановяване на управляемостта на ВУ в съответствие с обществения 
интерес. 
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√ ИНИЦИАТИВАТА „ЗА ДА УСПЕЕМ В БЪЛГАРИЯ“ ЩЕ РАБОТИ ЗА ПОВЕЧЕ ДОБРИ НОВИНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 
Бизнес организации се обединяват за по-широка публичност на успехите на българските предприятия и предприемачи 

▪ 63% от българите биха искали да научават повече за успешни български предприятия и български предприемачи. 
▪ 59% изразяват неодобрение, че в медиите не се споменават имената на успешните компании, а само 18% са на 

обратното мнение. 
▪ 74% са на мнение, че негативните новини преобладават в българските медии. 

Това показва проучване на общественото мнение, проведено от Агенция „Тренд“ по поръчка на Германо-българската 
търговско индустриална камара (ГБТИК) и група партньорски бизнес организации, участващи в съвместна инициатива под 
наслов „За да успеем в България“. Инициативата и резултатите от проучването бяха представени на пресконференция днес 
(19 септември 2019 г.) от Лидия Шулева – председател на Специализираната комисия по икономическо развитие към 
ГБТИК и основен координатор на инициативата, и Димитър Ганев – съосновател на Агенция „Тренд“. 
Инициативата „За да успеем в България“ е провокирана от отказа от страна на електронните медии да споменават 
фирмени и продуктови наименования с информационна, а не с рекламна цел, с което лишават аудиторията от пълноценна 
информация и ограничават възможностите за развитие на корпоративната социална отговорност. В резултат на това, до 
българските граждани (най-вече до младите хора) не достига необходимата информация за съществуващите възможности 
за пълноценна и качествена трудова реализация в български компании, предлагащи отлични условия за труд и кариерно 
израстване. Според Лидия Шулева, „липсата на информация в електронните медии за успешни български предприятия 
и за условията на работа в тях е една от причините много млади хора да смятат, че в България няма добри условия 
за професионална реализация“. 
Основен инициатор на „За да успеем в България“ е ГБТИК, но за кратко време към инициативата бяха привлечени и други 
бизнес организации, сред които Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара (БСК), Адвантидж Австрия, Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) както и  Българската 
търговско-промишлена палата (БТПП), Конфиндустрия България, Френско-българската търговска и индустриална 
камара (ФБТИК) и Шведско-българската търговска камара (SweCham). 
Организаторите стартираха кампанията с възлагането на социологическо проучване за нагласите на българското общество 
към процесите в икономиката и стопанските субекти, както и към начина на медийното им отразяване. Предстои в средата 
на месец ноември да се проведе кръгла маса, на която да бъдат поканени всички заинтересовани страни за открита 
дискусия по проблема. На следващ етап ще се пристъпи към подготовка на предложения за нормативни промени, които 
да осигурят възможността за обективно представяне на икономическите достижения на българските предприятия, а 
аудиторията да бъде пълноценно информирана по възможно най-обективния начин. 

 
Проучването на „Тренд“ е представително, проведено е 
през м. юли 2019 г. и се базира на отговорите на 1010 
пълнолетни български граждани, интервюирани „лице в 
лице“. Ето какво още показват данните: 
▪ Близо една трета (31%) от пълнолетните 
български граждани са на мнение, че българската 
икономика се развива в правилна посока, докато почти 
половината (49%) са на обратното мнение. Най-
позитивни изглеждат най-младите (18-29 г.), докато тези 
над 70 години са най-песимистични за развитието на 
икономиката в България. 
▪ 63% от българите биха искали да научават 
повече за успешни български предприятия и български 
предприемачи. 17% са на обратното мнение. Младите в 

по-голям дял искат да научават повече за български предприемачи и успешни български предприятия за разлика 
от по-възрастните. Хората с по-висока образователна степен биха искали да научават повече за сметка на тези с 
основно и по-ниско образование. 

▪ 59% от всички запитани изразяват неодобрение, че в медиите не се споменават имената на успешните компании, 
а само 18% са на обратното мнение. 

▪ Близо 40% от българите са на мнение, че в България може да се прави успешен бизнес, докато 34% са на обратното 
мнение. Тук отново се отчитат разлики по отношение на възрастовите категории – младите са по-оптимистично 
настроение и в по-големи дялове са на мнение, че може да се развива успешен бизнес в България. По-възрастните 
са на противоположното мнение. Живеещите в столицата и в областните градове в по-големи дялове смятат, че 
може да се прави успешен бизнес. 

▪ Малко над една трета смятат, че има добри възможности за реализация в производствени предприятия в 
България. 42% са на обратното мнение. Единствено при хората с висше образование делът на посочващите, че 
има, е по-висок от тези на обратното мнение. При най-младите двете опции са в практически паритет като 
стойности. 

▪ В най-голяма степен повишаването на заплатите се свързва с успешно икономическо развитие на България (48%). 
39% свързват успешното икономическо развитие с откриването на нови работни места. 33% са на мнение, че 
трябва да се изграждат нови предприятия. Малко под две трети са на мнение, че е необходимо привличане на 
чужди инвестиции, а 19% – модерна индустрия. 12% от българите смятат, че за успешно икономическо развитие е 
необходимо изграждане на съвременна инфраструктура. 

https://rctrend.bg/
https://bulgarien.ahk.de/bg/
https://bulgarien.ahk.de/bg/
http://bica-bg.org/
https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25951/
https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25951/
https://www.advantageaustria.org/bg/Oesterreich-in-Bulgarien.bg.html
https://brcci.eu/
https://www.bcci.bg/
https://www.bcci.bg/
https://confindustriabulgaria.bg/
https://www.ccifrance-bulgarie.org/bg.html
https://www.ccifrance-bulgarie.org/bg.html
https://www.swechambulgaria.org/
https://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20press-conf/2019-09-19-DaUspeemVBG/Presentation%20Business%20in%20BG.pdf
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▪ Малко над половината от българите са на мнение, че българският износ като продукция е качествен, докато едва 
12% са на обратното мнение. 36% не знаят или не могат да преценят. Тук трябва да се отчита и определена доза 
патриотично чувство по отношение на родното производство. 

▪ Малко над половината (53%) не познават български фирмени или продуктови наименования, които са успешни 
на световния пазар. Едва една пета пък декларират, че познават. 

▪ 19% от всички интервюирани са чули за откриване на нова производствена мощност в България преди няколко 
години, а само 2% в рамките на месеца, в който се проведе проучването. 

▪ Близо три четвърти (74%) са на мнение, че негативните новини са тези, които преобладават в българските медии, 
докато само 11% посочват, че позитивните новини преобладават. 

„Ключовата ни цел е да обърнем тренда и добрите новини да станат преобладаващи, за да се провокират по-
позитивни нагласи у българите. Не може още от сутринта негативните новини да ни заливат и хората да отиват 
силно демотивирани и обезверени на работа. Това не помага на никой, нито на отделния човек  да иска да бъде по-
успешен, нито на страната ни като цяло. За съжаление, успешната икономика в България е анонимна и е в 
информационно затъмнение“, сподели Лидия Шулева. 
Според председателя на БСК Радосвет Радев, не медиите са 100% виновни и вероятно има и известна доза автоцензура. 
„Ние не говорим за скритата позиционна реклама на предприятията. Искаме ясно да се споменават тези организации, 
когато са направили нещо позитивно за обществото. Големите компании имат собствени регламенти и програми 
за корпоративна социална отговорност. Често те спасяват цели болници или човешки животи, или пък инвестират 
в опазването на околната среда. Представете си те абсолютно садистично са наказани от регламентите в 
България. Предприемачите, освен всичко друго, са част от обществото и то им е точно толкова скъпо, колкото и 
всичко останало. Затова, заедно с другите бизнес организации, ще поискаме нормативна промяна, защото текстът 
е двусмислен и тази двусмисленост позволява на надзорните органи и медиите да го интерпретират според 
интелигентността на работещите в тях. Преди шест години имаше едно Указание на СЕМ, което дава някакво 
разграничение на „реклама“ и „информация“, но оттогава съставът на СЕМ се е сменил шест или седем пъти. 
Въпросът трябва да бъде уреден с нормативен текст, а не с указание на един регулаторен орган“, каза Радосвет Радев. 
„Целта на инициатива е заедно да намерим решение на проблема с липсата на позитивна информация за успехите на 
бизнеса в България и да покажем реалната картина на българското общество. Защото българската икономика се 
развива, а индустрията ни се развива изпреварващо. Това показват и данните на Световната банка и на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, към която сме се запътили. Според данните им откакто 
сме в ЕС имаме над 1/3 ръст на БВП по съпоставими цени на глава от населението. А за този период средната работна 
заплата по номинал у нас е нарастнала 3 пъти. Износът ни също бележи ръст, като водещи сектори са тези с висока 
добавена стойност като машиностроенето и електротехниката. Това очевидно масово не се знае от 
българите“, заяви Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
  
Вж. ВИДЕО  и ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Преките инвестиции в България за седем месеца са на плюс с 532,7 млн. евро 
Най-много вложения в недвижими имоти са направили руснаци, холандци и латвийци, показват предварителните 
оценки на БНБ 
Нетният поток на преките инвестиции в България за първите седем месеца на тази година е положителен в размер на 532,7 
млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). На годишна база той е по-голям с 363,2 
млн. евро, като за периода от януари до юли 2018 г. беше положителен в размер на 169,5 млн. евро. 
 

 
 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/09/SEM_ukazanie-2013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NyKc21h2p5s&feature=youtu.be
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/09/Presentation-Business-in-BG.pdf
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Само през юли 2019 г. потокът е на плюс и възлиза на 8 млн. евро, като преди година беше 114,9 млн. евро. 
 

 
 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на 
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен в размер 
на 333,6 млн. евро за първите седем месеца на тази година. Той е по-нисък с 324,2 млн. евро от този за същия период 
преди година, който беше с отрицателен знак – 9,4 млн. евро. 
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти в края на юли е положителен и е в размер на 3,6 
млн. евро, като за първите седем месеца на миналата година пак беше на положителна територия с 12,9 млн. евро. 
Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат вложители от Русия (1,1 млн. евро), Холандия (0,6 млн. евро) и 
Латвия (0,6 млн. евро). 
Според предварителните данни на централната банка статия Реинвестиране на печалба, която показва дела на 
чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия 
резултат, за периода от началото на годината до юли е отрицателна и възлиза на 72,1 млн. евро, като преди година беше 
с положителен знак от 26,5 млн. евро. 
За седемте месеца на тази година нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения 
между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и 
търговски кредити) възлиза на 938,4 млн. евро, при 152,4 млн. евро за периода от януари до юли 2018 г.  Най-големите 
нетни потоци по преки инвестиции в страната за тази година са направени от холандци (221 млн. евро), германци (188,6 
млн. евро) и от гражданите на Великобрирания (103,8 млн. евро). 
 

 
 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юли е за 231 млн. евро, при 130,6 
млн. евро за същия период на миналата година. През юли той е положителен и е 46,8 млн. евро, преди година беше 26,5 
млн. евро. 
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От БНБ информират, че съгласно предварителните данни, размерът на преките инвестиции в страната към първото 
тримесечие на годината е 43,277 млрд. евро, при 43,035 млрд. евро в края на миналата година. Подстатия Дялов капитал 
и реинвестиране на печалба е в размер на 33,819 млрд. евро, като намалява с 49,2 млн. евро спрямо декември 2018 г. 
Подстатия Дългови инструменти е 9,458 млрд. евро и нараства с 291,3 млн. евро спрямо декември миналата година (9,166 
млрд. евро). 
 
√ Платежният баланс се увеличи с 1,9 млрд. евро за седеммесечието на годишна база 
В сравнение с преди година износът за първите седем месеца расте с 5,8%, а вносът – с 1,1%, сочат данните на БНБ 
Текущата и капиталова сметка на България през юли излезе на плюс с 1,110 млрд. евро, или с 51 млн. евро повече, 
отколкото преди година, когато достигна 1,059 млрд. евро. Според предварителните данни на Българската народна банка 
(БНБ) за периода от януари до юли тази година платежният баланс е положителен и възлиза на 3,564 млрд. евро, като 
преди година пак беше на положителна територия с 1,643 млрд. евро. 
Само за юли салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 955,9 млн. евро, като преди година пак беше отчетен 
излишък от 1,002 млрд. евро. За първите седем месеца на тази година текущата сметка е със знак плюс – 2,975 млрд. евро, 
при излишък от 1,390 млрд. евро за периода от януари до юли миналата година. 
Търговското салдо за юли е на минус с 8,9 млн. евро при дефицит от 84,5 млн. евро преди година. 
За периода от януари до юли то е отрицателно в размер на 520,1 млн. евро, като преди година дефицитът беше 1,177 
млрд.евро. 
Износът на български стоки през юли е за 2,714 млрд. евро и нараства с 6,4% (162,3 млн. евро) на годишна база.  От януари 
до юли експортът възлиза на 16,564 млрд. евро с ръст за една година от 5,3%. За сравнение износът за първите седем 
месеца увеличението на годишна база е с 2,8%. 
Вносът на стоки през юли е 2,723 млрд. евро, като за една година нараства с 3,3% (86,7 млн. евро). Импортът за първите 
седем месеца на тази година е 17,084 млрд. евро, като увеличението е с 1,1% (183,3 млн. евро) спрямо същия период на 
миналата година. Вносът за януари – юли 2018 г. нараства на годишна база с 8,6%. 
Салдото по услугите е положително в размер на 739,1 млн. евро, като преди година също беше със знак плюс – 774,8 млн. 
евро. От януари до юли то достигна 2,093 млрд. евро, като за същия период на миналата година възлизаше на 1,749 млрд. 
евро. 
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал 
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е на плюс със 70,7 млн. евро, докато преди година беше на 
минус с 48,6 млн. евро. За седемте месеца на тази година то е отрицателно в размер на 2,6 млн. евро, като за същия период 
на миналата година пак беше на отрицателна територия с 481,5 млн. евро. 
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 155 млн. 
евро, като преди година беше на плюс с 360,3 млн. евро. За първите седем месеца то е положително в размер на 1,404 
млрд. евро, като за същия период преди година е на положителна територия с 1,299 млрд. евро. 
Капиталовата сметка е на плюс със 154,8 млн. евро при положителна стойност от 57,8 млн. евро за юли 2018 г. За периода 
януари – юли тя излезе на плюс с 589,1 млн. евро, като преди година пак излезе на положителна територия с 252,5 млн. 
евро. 
Финансовата сметка за юли 2019 г. е положителна в размер на 667 млн. евро, като преди година статистиката отчете, че тя 
пак е на плюс с 655 млн. евро. За първите седем месеца на тази година финансовата сметка е положителна – 1,744 млрд. 
евро, при 1,969 млрд. евро за същия период на миналата година. 
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен 
баланс и международна инвестиционна позиция, е в размер на 38,8 млн. евро при отрицателно салдо от 88,4 млн. евро 
преди година. За седем месеца то излиза на минус с 301,7 млн. евро, като за същия период на 2018 г. пак беше отрицателно 
с 38,9 млн. евро. 
Преките инвестиции – активи се увеличават с 43,4 млн. евро при годишен ръст с 47,6 млн. евро. За периода януари – юли 
те нарастват със 171 млн. евро, като преди година ръстът беше 418,2 млн. евро. 
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 4,5 млн. евро при увеличение със 136 млн. евро за юли 2018 г. От януари до юли 
те нарастват с 472,7 млн. евро при увеличение с 457,1 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – юли 2018 г. 
Банковата статистика показва, че салдото по статия Портфейлни инвестиции е отрицателно в размер на 93,2 млн. евро, 
като преди година пак беше с отрицателна стойност от 60,8 млн. евро. От януари до юли то е на плюс с 524,1 млн. евро, 
при положително салдо от 567,5 млн. евро за същия период на 2018 г. 
Портфейлните инвестиции – активи през юли намаляват с 27 млн. евро при увеличение с 36,2 млн. евро за юли 2018 г. За 
седем месеца те нарастват с 535 млн. евро, като преди година са повече с 529 млн. евро. 
Портфейлните инвестиции – пасиви нарастват с 66,2 млн. евро за една година, при увеличение с 97 млн. евро за юли 2018 
г. За януари – юли те отбелязват годишен ръст от 10,9 млн. евро, докато преди година намалението беше с 38.5 млн. евро, 
пресметнаха в централната банка. 
Резервните активи на БНБ се повишават с 255,1 млн. евро през юли, при увеличение с 287,7 млн. евро преди година. От 
януари до юли те растат със 154,8 млн. евро, като преди година увеличението беше със 144,1 млн. евро. 
 
√ Пакетът „Мобилност“: Какво следва оттук нататък? 
Загубена ли е битката за българските превозвачи? 
Kомисията по транспорт към Европейския парламент отхвърли в четвъртък предложението на българския евродепутат 
Андрей Новаков спорният пакет "Мобилност" да бъде върнат за преразглеждане в Еврокомисията.  Евродепутатите от 
България обещаха да търсят компромисно решение и да се опитат да извоюват поне нашите превозвачи да не се налага 
да се връщат до базата на всеки 4 седмици. 
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"Българската позиция в последната година беше доста добре координирана между отделните политически партии, а също 
така между правителството и бранша, което даде възможност да имаме стабилни и обосновани искания към Европейската 
комисия", коментира пред Bulgaria ON AIR бившият министър на транспорта Петър Мутафчиев. Той допълни, че целта на 
българската позиция е била в Комисията да се върне пакета от трите досиета - за командировките, почивките, а също така 
и за каботажа - връщането на камионите в страната, в която са регистрирани. 
"Вече шансовете ни са много по-малки, затова се говори и за отстъпки. Влизаме в триалог между Съвета на Европа, 
Европейската комисия и Европейския парламент. И имаме много малко възможности да влияем там", каза още Петър 
Мутафчиев. 
"Първоначалната идея на пакета - единна регулация и подобряването условията на труд, е нещо добро. При дефицит на 
шофьори в момента в Европа, ние ще сме първите, които ще подкрепим законова регулация, която да подобри техните 
условия. От въвеждането на пакета до сегашния етап, той драстично се измени", коментира Николай Рашков от Съюза на 
международните превозвачи пред репортера на Bulgaria ON AIR Стоян Тричков.  
Той допълни, че до момента нашата позиция като бранш и като държава, е в абсолютно единомислие с румънската 
държава и бизнес. Ако румънският комисар бъде одобрен, ще имаме по-улеснена работа с комисията, което е важно за 
нас, защото ние искаме да бъдем част от решението, да стигнем до балансиран мобилен пакет, стана ясно още от думите 
на Рашков.  
Според евродепута от БСП/ПЕС Петър Витанов все още имаме инструменти, по които да влияем на крайното решение за 
пакета „Мобилност“. Пред Нова телевизия той обясни, че след решението на транспортната комисия на ЕП от вчера, ще се 
наложи да се изплащат командировки по-стриктно, със западноевропейски ставки. Освен това ще има проблем с 
почивките на шофьорите. „Третото е връщането на празните камиони. Това ще е пагубен ефект върху българските 
превозвачи и превозвачите от периферията”, обясни Витанов. 
„Много малко са възможностите в ръцете на ЕП за пакета „Мобилност”. Предстои още едно гласуване, в което ще се вземе 
решение дали тези файлове ще отидат на тристранни междуинституционални преговори с Европейски съвет и ЕК, където 
да търсим компромисни текстове. Нашата възможност, ако и там не успеем, е да търсим точно тези компромисни 
текстове”, заяви евродепутатът. 
След вчерашното гласуване беше очертана рамката на следващите преговори. Тя не ни харесва, но ние трябва да се 
съобразим. Това коментира в ефира на БНТ Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните 
превозвачи. Той оцени високо усилията на правителството и българските евродепутати по темата. 
"Ние като бизнес провеждаме непрекъснато срещи с нашите колеги, но мисля, че освен тези страни, които сме заедно, ние 
трябва с аргументи и факти да привлечем и други политици, за да се убедят, че пакетът, във вида, в който е предложен към 
момента, не е балансиран", каза той. 
 
БНТ 
 
√ Изслушват премиера Борисов в НС в рамките на петъчния контрол 
Премиерът Бойко Борисов ще бъде изслушан в Народното събрание днес. Той ще отговоря на депутатски въпрос в рамките 
на петъчния парламентарен контрол. 
Питането се отнася до политиката на правителството за развитие на отношенията с Русия и идва седмица след разгарянето 
на т. нар. "шпионски скандал". Опозицията често критикува премиера, че идва рядко в парламента и отказва да отговаря 
лично на въпроси на народните представители. 
В подобен дух се изказа и президентът Румен Радев при откриването на есенната сесия на Народното събрание. Тогава 
той посочи, че има необходимост от разпоредба, която да задължава премиера да се явява в пленарната зала поне веднъж 
в месеца. Борисов отговори, че той и правителството работят докато други се опитват да привличат внимание. 
 
√ На 25 септември стават ясни номерата в бюлетините за местните избори 
На 25 септември в Централната избирателна комисия ще бъде изтеглен жребият за поредността на номерата, под които 
отделните партии и коалиции ще участват в местните избори. Конкурсът за компютърната обработка на изборните 
резултати е спечелен от фирма "Информационно обслужване". 
Избирателните списъци вече са публикувани и всеки може да провери дали фигурира в тях. Освен на място, справка може 
да се направи също на страницата на ГРАО и на безплатен телефон 0800 14726. 
ЦИК е одобрила също техническите характеристика на бюлетините, с които ще гласуваме. 
За предстоящите избори те ще са 4 вида - за общински съветници, където ще може да се отбелязват преференции, 
бюлетина за кмет на район, която ще се използва в три града - София, Варна и Пловдив, третата бюлетина е за кмет на 
община и четвърта - за кмет на кметство в общини с над 350 души. 
Предварителният брой на избирателите е 6 227 901. 
Окончателният - ще бъде публикуван непосредствено преди вота. 
ЦИК реши действащите кметове, които отново се включат в състезанието за местна власт, да излязат в отпуск веднага след 
като се регистрират в Общинската избирателна комисия. 
Таня Цанева, говорител на ЦИК: Кандидатите за общински съветници, които в момента са кметове, те излизат само за 
времето, в което ще участват в предизборната кампания. 
Депутатите, евродепутатите, министрите и техните заместници, които участва в състезанието за местна власт, не е 
задължително да излизат в отпуск, уточни Таня Цанева. 
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√ Одитът установи редица пропуски в сигурността на електронните системи на НАП 
В сигурността на електронните системи на НАП има редица пропуски, е установил одитът, възложен на "Информационно 
обслужване". Това съобщи председателят на Държавната агенция "Електронно управление" Атанас Темелков пред 
депутатите от временната анкетна комисия, създадена по повод източването на данни от приходната агенция. 
Сървърите на НАП са стари, липсва допълнително електрическо захранване, климатизацията не е добра, дори 
помещенията, в които са разположени, не отговарят на изискванията. Това са част от проблемите, които е установил одитът 
на информационната система на приходната агенция. 
Атанас Темелков, председател на Държавна агенция „Електронно управление": Имат пропуски в мрежовата 
архитектура, която навремето е съответствала на изискванията, но с течение на времето поради това, че е трябвало да 
бъдат правени различни надграждания, на практика е довело до това, че тази архитектура е силно разширена и има 
съответната опасност за възникване на инциденти. 
През годините приходната агенция е заложила на постоянното въвеждане на различни приложения, които улесняват 
обслужването на хората, но според одита създават риск за пробив като вече случилия се. 
Атанас Темелков, председател на Държавна агенция „Електронно управление": Но най-така фрапиращото е това, че 
имат доста голям брой услуги - електронни услуги, които са надграждани във времето и в резултат на това надграждане, 
вероятно и в други приложения, освен това, в което се е случило, може да бъдат открити в последствие някакви слаби 
места. 
Според Атанас Темелков критичните информационни системи в държавната администрация трябва да се изграждат и 
поддържат от една структура или фирма, а не каквато е практиката в момента - един изгражда, друг използва, а трети 
поддържа. 
 
√ Нов случай на африканска чума в промишлен свинекомплекс у нас 
Нов случай на африканска чума по свинете. Този път в промишлен свинекомплекс във видинското село Новоселци. 
Всички 3 800 животни ще бъдат евтаназирани, съобщиха от Областната дирекция по безопасност на храните. 
Обектът е в 3-километровата зона от видинския квартал "Нов път", където през юли беше установено първото огнище на 
заболяването в областта. 
Болестта беше потвърдена и в проба от отстреляно диво прасе в региона миналата седмица. 
 
√  Над 55 млн. лв са инвестирани за последните 4 години в общинското здравеопазване 
За последните 4 г. в общинско здравеопазване са инвестирани над 55 млн. лв., а повечето общински болници са спасени 
от фалит и приватизация. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова по време на инспекцията на ремонта на Първа 
градска болница. За обновяването и останалите инвестиции в единствената общинска - университетска болница, само тази 
година, са вложени над 600 000 лв. 
Това лято в Първа градска болница е реновирана клиниката по ендоскопска и обща хирургия и е закупена нова апаратура 
за диагностика и терапевтични процедури. 
Йорданка Фандъкова, кмет на София: Във време, в което се говори за закриване общински болници в страната, ние 
успяхме да направихме така, че нашите болници постепенно да станат конкурентни. 
Освен в болниците подобрения има и в ДКЦ-тата и доболничната помощ. 
Дончо Барбалов, зам.-кмет по здравеопазване: В следващите години ще продължим по този начин, ще анализираме 
нуждите, както на лечебните заведения, така и на живеещите в отделните райони, от гледна точка на инвестиции, от гледна 
точка на здравни услуги и ще насочваме своят финансов ресурс, който, както знаете, не е безкраен, там където е най-
необходим и където можем най-много да допринесем за подобряване на здравното обслужване на хората. 
Директорът на Първа градска болница - проф. Цветомир Димитров обяви, че още следващият месец заплатите на лекарите 
и останалите медицински работници в лечебното заведение ще бъдат увеличени с около 10 %. 
 
√ Юнкер е склонен на отстъпки по развода с Великобритания 
Британският министър по въпросите за Брекзит Стивън Баркли ще се срещне с главния европейски преговарящ Мишел 
Барние. И докато продължават политическите совалки между Лондон и Брюксел в търсене на изход от кризата, 
председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви, че е склонен да направи отстъпки по част от спорните теми в споразумението 
за напускането. 
Днешната среща между Стивън Баркли и Мишел Барние ще бъде първата на политическо равнище от юли насам. Двамата 
ще обсъдят документите, които вчера Лондон е предоставил на ЕК, съдържащи предложения за различен подход по 
спорните въпроси за Брекзит. 
Пред британски медии Жан-Клод Юнкер заяви, че остава оптимистичен за края на сагата около развода. 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Срещата ми с британския премиер Борис Джонсън беше изключително позитивна, 
макар и британските медии да твърдят друго. Продължавам да твърдя, че има възможност да постигнем споразумение. 
Според Юнкер евентуален развод без споразумение, би имал пагубни последствия както за Великобритания, така и за ЕС. 
Ето защо, той е склонен да отстъпи по някои въпроси, включително този за предпазния механизъм по ирландската граница. 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Нямам еротична връзка с предпазния механизъм. Ако резултатите са налице, не ме 
интересуват инструментите, с които са постигнати. Ако целите са изпълнени, всички цели, то тогава нямаме нужда от 
предпазния механизъм. 
Както Лондон, така и Брюксел се надяват да постигнат споразумение преди края на октомври, когато се очаква 
Великобритания да напусне ЕС. Това обаче няма как да се случи без подкрепата на британския парламент, който одобри 
закон, забраняващ излизането без сделка. Така на практика единственият възможен ход на премиера Борис Джонсън е да 
договори сделка, която да удовлетворява всички страни. 



11 

 

 
БНР 
 
√ България се присъединява към проекта за литература и книги „Традуки“ 
Народното събрание ратифицира единодушно и на две четения Рамковото споразумение за проекта „Традуки“ и 
присъединяването на министерството на културата към него за  популяризиране на българските автори в Европа. 
Проект „Традуки“ представлява европейска мрежа за литература и книги за подкрепа и посредничество за проекти в 
областта на превода в Югоизточна Европа и  има за цел да поощри интелектуалният обмен и диалога между Югоизточна 
Европа и немскоговорящите страни. С присъединяването на министерството на културата ще се подпомага участието на 
българските книгоиздатели в международни панаири на книгата и ще се популяризират български автори и произведения 
чрез превод на различни езици. 
Това от своя страна ще позволи българската страна и в частност целият книжен сектор да имат значителни предимства от 
присъединяването на България към европейската мрежа за литература и книги „Традуки“ като равноправен член. 
Годишният финансов принос на министерството на културата към проекта „Традуки“ е в размер на 10 хиляди евро. В 
проекта „Радуки“ участват културни ведомства на редица европейски държави, както и страни като Албания, Босна и 
Херцеговина, Косово, Лихтенщайн, Северна Македония и Черна гора. 
 
√ Засилен трафик се очаква през следващите 3 дни 
Засилен трафик се очаква през следващите 3 дни заради няколкото почивни дни около националния празник 22 
септември. 
В предаването „Преди всички“ Петър Соколов от „Пътна полиция“ препоръча на пътуващите да проверят на сайта на 
пътната агенция за текущите ремонти. Основно те са по магистрала „Хемус“, каза той. 
„Предприели сме допълнителни мерки за подпомагане на движението, а там, където е необходимо, и ще бъде 
регулирано. В ранните следобедни часове, когато се очаква по-натоварен трафик, ще има засилено полицейско присъствие 
по основните направления. Посоките от столицата към граничните пунктове и автомагистралите се очаква да бъдат най-
натоварени“, обясни Соколов и добави, че и в понеделник, когато се очаква хората да се прибират, ще бъде създадена 
същата организация. 
 
√ Лагард: Световният растеж е нестабилен и застрашен 
Световният растеж е нестабилен и застрашен, най-вече заради напреженията в международната търговия, заяви вчера 
генералната директорка на Международния валутен фонд Кристин Лагард в интервю за АФП. 
Тя призова световните лидери да водят диалог за преодоляване на несигурностите, завладели света, имайки предвид 
търговската война между САЩ и Китай, оказваща тежест върху световната търговия, и Брекзит, вещаещ несигурно бъдеще 
за Европа, предаде БТА. 
„Независимо дали става дума за търговски отношения, Брекзит или технологични заплахи, това са проблеми, създадени 
от човека, които могат да бъдат решени от човека“, каза тя. 
Лагард добави, че в тази ситуация „малко женственост няма да навреди“. 
МВФ понижи през юли прогнозите си за световния растеж до 3,2 процента. 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие пък преразгледа към силно понижение прогнозата си за 
световния икономически растеж през 2019 и 2020 година, свеждайки я до най-ниското равнище от финансовата криза през 
2008-2009 година. 
 
В. Банкерь 
 
√ Ангелкова обяви началото на четвъртите Годишни награди в туризма 
Министърът на туризма Николина Ангелкова обяви начало на Годишните награди в туризма за 2019 г. Това ще е четвъртото 
издание на наградите, които за това време се  утвърдиха като признание за прилаганите добри практики и усилена работа 
за туризма през последните 12 месеца. 
Очакваме тази година състезанието да е още по-оспорвано, така ще откроим най-добрите в сектора и ще отдадем 
вниманието, което заслужават, коментира министърът. 
Кандидатури се подават онлайн на платформата www.tourismawards.bg. Там са описани подробно и всички условия, на 
които е необходимо да отговарят участниците. 
Срокът, в който всички желаещи могат да изпратят предложенията си, е 20 октомври 2019 г. Претендентите, които 
отговарят на критериите, ще бъдат обявени на сайта на наградите и за тях ще започне онлайн гласуването. 
И тази година надпреварата ще се проведе в 16 категории, от които 6 професионални, 5 художествени и 4 специално 
предназначени за българските общини. Голямата награда в категория „Изборът на българите“ традиционно ще бъде  
определена сред всички туристически обекти, включени  в „100-те национални“ и „50-те малко познати места“. 
Категория „Туристическа атракция/обект“ е допълнена и надградена. Наименованието ѝ се променя в „Туристическа 
атракция/обект и устойчивост на инвестицията“. Така обхватът й се разширява, като се включват критерии за устойчивост 
в работата и управлението на обектите. 
В художествените категории - за публикации на тема туризъм, всяка медия може да участва само с един материал или свой 
представител в една категория. При получаване на повече от едно предложение от дадена медия в една категория  ще 
бъде излъчен един участник спрямо критериите и методологията на конкурса. 



12 

 

Припомняме, че медиите - печатни, телевизии или радиа, които имат и онлайн сайтове, могат да участват и в категорията 
„Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“ с материал, който е бил поместен на сайта, но 
той трябва да е различен от материала, с който кандидатстват за основната си категория.   
Онлайн вот ще определи носителите на награди във всяка категория. Всеки може да гласува еднократно за един участник 
в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка 
категория. 
Експертите ще следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. Тази година 
контролът ще бъде завишен, предвидени са допълнителни мерки, с които да се минимизират възможности за промяна на 
електронния вот. Опити за намеса ще бъдат своевременно отчитани и ще повлияят негативно за класирането на съответния 
кандидат. 
Наградените ще бъдат обявени на официална церемония в София на 16 декември. 
Категориите, за които може да се подават заявления за участие, са: 
1.         „Туристическа атракция/обект и устойчивост на инвестицията“; 
2.         „Туристическо събитие“; 
3.         „Духът на България“; 
4.         „Специализиран туризъм“; 
5.         „Туристическа дестинация“; 
6.         „Иновация“; 
7.         „Журналистически материал на тема туризъм в България в печатна медия“; 
8.         „Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“; 
9.         „Журналистически материал на тема туризъм в България в интернет блог“; 
10.       „Журналистически материал на тема туризъм в България в радио“; 
11.       „Журналистически материал на тема туризъм в България в телевизия“; 
12.       „Община за планински туризъм“; 
13.       „Община за морски туризъм“; 
14.       „Община за балнео- и СПА туризъм“; 
15.       „Община за културно-исторически туризъм“. 
 
News.bg 
 
√ Няма опасност "Турски поток" да не се изпълни, уверена Петкова 
Това отговори енергийният министър Теменужка Петкова в студиото на бТВ на въпрос дали и този проект ще се забави, 
или ще бъде спрян подобно на "Южен поток". 
Водещият попита министъра на енергетиката повлиял ли е шпионският скандал на отношенията между България и Русия. 
Петкова бе категорична, че в Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, 
проведена преди няколко дни, този въпрос въобще не е обсъждан. "Говорихме за енергийните проекти, за селско 
стопанство, за туризъм", каза Теменужка Петкова. 
"Турски поток" категорично ще има. Спазени са законите и нормативната уредба, всичко е изпипано по Закона за 
обществените поръчки. Договорът е подписан. Проектът беше определен за стратегически за нашата страна.", допълни 
министър Петкова. Тя е сигурна, че работата по първите километри тръби за България ще започне през 2020 г. 
Енергийният експерт проф. Георги Касчиев коментира преди участието на Теменужка Петкова, че е възможно да има 
санкции от руска страна, ако има забавяне на строителството. Енергийният министър каза, че българските граждани няма 
от какво да се притесняват - държавата няма да плаща санкции или глоби. Процесът по изграждането на "Турски поток" не 
зависи само от нас, той ще мине през България, Сърбия, Унгария, напомни Петкова. 
Относно АЕЦ "Белене" министър Петкова изрази надежда, че и този проект ще се случи. "Ето, открихме процедура за 
него", каза тя. 
По въпроса за удължаване живота на 5 - ти и 6 - ти блок на АЕЦ "Козлодуй", Теменужка Петкова обясни, че от 2017 г. 
има лицензия за удължаване експлоатацията на 5 - ти блок и се работи и за 6 - ти. "Това е част от енергийната сигурност на 
страната", каза министърката. Дали ще премине на американски тип ядрено гориво 5 - ти блок, Петкова отговори, че всичко 
зависи от процедурата по диверсификация и кой ще предложи най - добрата оферта за свежо ядрено гориво. 
Във връзка с протестите в Старозагорска област и ролята на въглищните топлоцентрали там, Теменужка Петкова заяви, че 
ще се работи по европейските изисквания за удължаване на живота на топлоцентралите. 
"Въглищните централи осигуряват 46% от енергийното ни производство", подчерта тя. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ 104 от камерите на тола са на магистрали и първокласни пътища 
104 от монтираните и предадени на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 200 нови и дооборудвани стационарни 
контролни точки - част от Електронната система за събиране на пътни такси на база време (винетка) и на база изминато 
разстояние (тол), са на автомагистрали и първокласни пътища. Новите съоръжения, които ще контролират за платена пътна 
такса на магистралите, са 19. По пътищата първи клас са монтирани 85 стационарни контролни точки, от които 23 са нови 
и 62 дооборудвани. 
По второкласните пътища са разположени 64 рамки (36 нови), а по третокласните - 32 контролни точки (22 нови). Това 
посочва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в писмен отговор на депутатски въпрос. 
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Изпълнителят по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси 
- „Капш Трафик Солюшънс“ ДЗЗД, предаде на 16 август 2019 г. на АПИ 200 стационарни контролни точки. Съгласно 
договора, до 9 февруари 2020 г. изпълнителят следва да дооборудва с камери още 95 съществуващи трафик рамки, от 
които около 50 са на автомагистрали. 
Контролът и правоприлагането за платена пътна такса се осъществяват и от 105 мобилни екипа на Националното тол 
управление, които от началото на 2019 г. следят за платени електронни винетки. 
Функцията на т.нар. портални рамки е единствено контролна и информацията от тях се използва за установяване на 
нарушителите. На рамките няма да се плаща тол такса и няма да се продават маршрутни карти. 
След въвеждането на тол системата АПИ ще предлага маршрутни карти по познатите канали за продажба на електронни 
винетки – на сайта www.bgtoll.bg, от мобилното приложение, на терминали за самотаксуване и на около 50 гишета (в 
областните пътни управления и на ГКПП „Кулата“, „Калотина“, в близост до „Капитан Андреево“ и „Дунав мост“ при Русе и 
при Видин), на които ще се плаща в брой. Маршрутни карти ще се предлагат и в пунктовете за продажба на националните 
и европейски доставчици на услуга с отчитане на изминато разстояние, с които АПИ има договори. 
Проект на дигитална карта с тестовото покритие на пътища с тол такси е предадена на членовете на Обществения 
консултативен съвет по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и изминато 
разстояние към министъра на регионалното развитие и благоустройството. След като покритието на пътищата, за които ще 
се дължи тол такса от тежкотоварните превозни средства, бъде одобрено с решение на Министерския съвет, дигиталната 
карта ще бъде предадена на националните и европейски доставчици на услуги на база изминато разстояние - тол, които 
имат договори с АПИ. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- На живо от ВМА: екипът на проф. Никола Владов даде шанс на 36-годишен пациент след трансплантация 
на черен дроб 

- Разбита международна схема за пиратска телевизия - как е била организирана мрежата? 
- В Стара Загора: какви са версиите за взривената кола на помощник-частен съдебен изпълнител? 
- Пакет "Мобилност" отново на фокус - какво очаква българските превозвачи? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Бомба в колата на частен съдебен изпълнител - откриха ли кой е извършителят? Директно от Стара Загора; 
- За „Балкански поток", АЕЦ „Белене" и отношенията с Русия - в студиото министърът на енергетиката 

Теменужка Петкова; 
- Очаква ли се шоково поскъпва на горивата и какво е качеството на бензина и дизела у нас? 
- На живо: какви са мерките за сигурност на пътя през предстоящите празнични дни? 
- Кой трови защитени птици в Искърското дефиле? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Бомба в кола на частен съдебен изпълнител, огромни материални щети за живущите в кооперацията 
- Протест в Черноморец заради продажба на бивши военни поделения. 
- ЕП отказа да изтегли пакет „Мобилност". Изгубихме ли битката за родните превозвачи? 
- Пуснаха на свобода Джок Полфрийман. 
- Димитър Кръстев- съученик на убития Андрей Монов. 
- Дъщерите на мистериозно починала жена искат ексхумация. Подозират, че е станала жертва на убийците 

от Негован. 
- „За" и „против" съкратеното производство. 
- Задръстване от тирове заради ремонт на турската граница, какво е движението? 
- Вечният кмет, 20 години начело на града и се кандидатира за 6-ти мандат. 
- „Пълен абсурд" - златна каляска се разхожда в София. 
- Нова рубрика на БГ радио и Нова телевизия. 
- Най-голямата статуя на Св. Йоан в Европа е в „Лопушанския манастир". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 20 септември 
София.  

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в честването на Международния ден на мира 

предПаметника на Незнайния воин на пл. „Свети Александър Невски" в София. 
- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще присъства в АГ болница „Майчин дом" на 

представяне на телемедицинска система за дистанционно мониториране на детските сърдечни тонове 
при бременни. 

- От 07.30 часа на бул. „Цариградско шосе" №166 (уширението до Инфинити) представител на „Пътна 
полиция" ще даде кратък брифинг за предприетите мерки във връзка с предстоящите почивни дни. 

- От 09:30 часа в Техномеджикленд /София Тех Парк, министърът на образованието и науката Красимир 
Вълчев ще участва в информационен ден на Национална програма „ИТ бизнесът преподава". 

- От 11:00 часа в зала „Триадица 1" на Гранд Хотел София, ще се проведе кръгла маса на тема 
„Злоупотребите с болнични листове - вреден за обществото феномен". 
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- От 11.00 часа в изложбена зала ЦУМ, София ще бъде открита за първи път в България „Национална 
Индийска Изложба". 

- От 11:00 часа на гроба на твореца, намиращ се в градинката зад църквата „Св. София", ще бъдат 
отбелязани 98 години от смъртта народния поет Иван Вазов 

*** 
Банско. 

- От 11:30 часа ще се проведе тържественото откриване на новоизградения мост между улиците „Глазне" 
и улица „Иконом Чучулайн" по проекта „Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река 
Глазне". 

*** 
Благоевград. 

- От 10:30 часа в Зала № 5 в сградата на Общината ще се проведе пресконференция за представяне на 
проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително 
третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или 
зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион 
Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево". 

*** 
Бургас. 

- Около 16:30 часа в сградата на Общината ще се проведе брифинг след работна среща на министъра на 
туризма Николина Ангелкова с контролните органи, местната власт и бизнеса, на която ще бъде обобщен 
летният сезон по Южното Черноморие 

- От 11.00 часа в конферентната зала на хотел „Бургас" ще се проведе пресконференция на Коалиция „Ние, 
гражданита"- (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски"). 

*** 
Враца. 

- От 10:00 часа в заседателната зала на общината, кметът на града свиква консултации за определяне 
съставите на Секционните избирателни комисии. 

*** 
Горна Оряховица. 

- От 11:00 часа ще се състои официална церемония „Първа копка" за ефективния старт на Проект 
BG16RFOP001- 1.027-0006-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна 
Оряховица". 

*** 
Пловдив. 

- В 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция с участието на кандидатът за кмет за 
община Родопи издигнат от местна коалиция "Движение ЗАЕДНО за промяна(ПП ВОЛЯ, ПП Съюз на 
Свободните Демократи, ПП Движение България на Гражданите, Коалиция Кауза Пловдив). В коалицията 
влизат още:ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ",ПП „НОВИТЕ ЛИДЕРИ", ПП „Българска Социалдемокрация-
Евролевица",ПП „Родолюбие 2000",ПП „Европейска сигурност и интеграция" и ПП „ВОЛТ". 

*** 
Разград. 

- От 11:00 часа в ОДМВР, конферентна зала на етаж 2, ще се проведе работна среща на тема: „Какви са 
първичните сигнали на домашното насилие - как да го спрем, преди да е започнало?". 

*** 
Русе. 

- От 10.30 часа, в сградата на отделението по Палиативни грижи /лв. "Родина" / към Комплексния 
онкологичен център, ще се проведе пресконференция на тема: „За първи път медици от онкодиспансера 
в Русе поставиха ендоскопски метален саморазширяващ се стенд." 

*** 
Силистра. 

- От 10.30 часа в зала „Истър" на хотел „Дръстър" ще се проведе срещата с кметове на общините, с 
представители на държавната власт и на медиите на територията на областта. 

*** 
Шумен. 

- От 09.00 часа на строевия плац във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ „Васил Левски", с военен 
ритуал по полагане на военна клетва и връчване на удостоверения приключва курсът по „Начално военно 
обучение" за младежи български граждани. 

Дарик 
 
√ Турция разработва своя собствена електрическа кола 
Турция ще вложи 3 млрд. долара в разработката на собствен електромобил, който "без никакви усилия ще се справи с 
международната конкуренция", увери министърът на индустрията. Прототипът ще бъде представен през декември.  
Прототипът на новия турски електромобил предстои да бъде показан още през декември, обяви министърът на 
промишлеността и технологиите Мустафа Варанк, цитиран от "Ханделсблат". 
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"Надяваме се през декември да можем да покажем първия произведен у нас модел", каза министърът и добави, че става 
дума за изключително важно достижение. По думите на Варанк, Турция ще бъде първата страна в региона, която е в 
състояние да произвежда такива автомобили 
 
Economic.bg 
 
√ Пазарът на труда в САЩ остава силен въпреки търговската война 
Заявленията за обезщетения срещу безработица са се увеличили с по-малко от очакваното 
Броят на американците, подали молби за безработица, е нараснал по-малко от очакваното през миналата седмица. Това 
според експерти показва, че пазарът на труда в страната все още е силен и ще продължи да подкрепя икономиката, която 
към момента расте умерени темпове. 
Други данни от днес показаха, че активността на фабриките в средноатлантическия регион на страната се е забавила, но 
производителите в региона са увеличили заетостта и работните часове на служителите. 
Докладите дойдоха ден, след като Федералният резерв намали лихвените проценти с още 25 базисни пункта (0.25 
процентни пункта), позовавайки се на рисковете пред най-дългата икономическа експанзия в историята на САЩ заради 
търговската война между Пекин и Вашингтон, както и заради забавянето на световния икономически растеж. 
Председателят на Фед Джером Пауъл заяви в сряда, че очаква икономиката, която е в своята 11-та година на разрастване, 
да продължи да се „разширява с умерени темпове“, но отбеляза, че търговското напрежение е „натежава върху 
американските инвестиции и износ“. 
Молбите за обезщетения за безработица са се увеличили само с 2000 до общо 208 000 през миналата седмица, съобщи 
правителството в четвъртък. Анкетирани от Reuters икономисти прогнозираха, че претенциите ще се увеличат до 213 000. 
Уволненията остават ниски въпреки търговското напрежение, което се отразява на бизнес инвестициите и производството. 
Съществуват обаче опасения, че забавянето на растежа на работните места би могло да хвърли сянка върху стабилните 
потребителски разходи, които до голяма степен водят до икономиката. 
Пазарът н труда в САЩ създаде 130 000 работни места през август. Икономистите твърдят, че не е ясно дали загубата на 
инерция при наемането се дължи на намаляващото търсене на работна ръка или на недостига на квалифицирани 
работници. 
 


