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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИНДУСТРИАЛНАТА КАМАРА НА ГВАТЕМАЛА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) сключи споразумение за сътрудничество в областта на 
икономиката, търговията, селското стопанство, технологиите и науката с Индустриалната камара на Гватемала. 
Официалната церемония по подписването беше осъществена чрез видео конферентна връзка в присъствието на 
извънредния и пълномощен посланик на Република Гватемала в Израел, акредитиран в България, г-н Марио Букаро. 
Споразумението дава възможност за ефективно насърчаване на търговията и инвестициите, чрез установяване на 
двустранни взаимоотношения между български и гватемалски компании. Бизнес организациите ще подготвят и обменят 
информация за търговски мисии и групи за проучване на проекти, както и ще подкрепят и подпомагат компании от двете 
държави при организиране на съвместни срещи, форуми и конференции. 
До подписването на документа се стигна след като в края на юни т.г. при посещението си в София посланикът на Гватемала 
в Израел Марио Букаро обсъди с представители на АИКБ възможностите за сътрудничество между България и Гватемала. 
„Възможността за засилване на търговското и икономическото сътрудничеството с държави като Гватемала е от 
изключително значение. Особено когато износа ни към западноевропейските пазари бележи спадове. Вярвам, че можем 
да се възползване от потенциала, който ни дават сфери като химическата и хранително-вкусовата промишленост, 
машиностроенето, електротехниката и туризма за увеличаване на експорта към Гватемала.“, заяви Васил Велев. 
По думите на посланик Букаро този вид търговски и икономически споразумения имат смисъл само тогава, когато 
записаните в тях клаузи се реализират. Той заяви пълната си готовност да работи за увеличаване на сътрудничеството и 
стоокообмена между двете държави. „В момента Гватемала има нужда от закупуване на машини за преработка на 
хранителни продукти, основно плодове и зеленчуци. Желанието ми е да използваме България като център за извършване 
на тази преработка“, допълни още посланикът. 
Президентът на Индустриалната камара на Гватемала Едуардо Алберто Гирон Бенфорд, който се включи в специална 
видеоконферентна връзка, представи организацията, в която членуват 1100 компании. „Индустрията в Гватемала 
реализира 30% от БВП на страната и споразумения като това ни дават изключителна възможност да продължаваме да се 
развиваме и увеличаваме производителността си“, каза още той. 
Очаква се до края на 2019 г. страната ни да бъде посетена от специална бизнес делегация от Гватемала. 
 
√ АИКБ ПРЕДЛАГА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗМАМИТЕ С БОЛНИЧНИТЕ  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява по примера на повечето европейски страни при 
изплащане на болничните да се въведе период на изчакване. Това заяви председателят на работодателската организация 
Васил Велев по време на кръгла маса на тема: „Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото феномен“. В 
дискусията, която АИКБ организира, взеха участие председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм 
Петър Кънев, председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика Хасан Адемов, министърът на 
труда и социалната политика Бисер Петков, заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, управителят 
на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов и други представители на законодателната и изпълнителната власт, 
социални партньори, работодатели и медии. 
„Решението първите три дни от болничния лист да се изплащат от работодателя беше взето през 2010 г. като временна, 
антикризисна мярка, която тогава бизнесът подкрепи. През последните години, обаче, ясно се вижда, че с нея се 

злоупотребява. Защото води до изгодна и 
безнаказана кражба. Един работник, ползващ 
неправомерно болничен лист, реално получава 
почти същата сума, каквато би получил, ако ходи 
на работа. Тази икономическа изгода е в основата 
на злоупотребите, в резултат на които мнимите 
болни ограбват труда на своите колеги“, допълни 
Васил Велев. 
АИКБ представи данни, че болничните листове, 
изплатени от НОИ през 2018 г., са нараснали ДВА 
ПЪТИ спрямо 2013 г. В периода 2016-2018 г. са 
били установени близо 10 000 нарушения, но 
наказаните лекари са едва 20. Най-много 

http://bica-bg.org/%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd/photo3-5/
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болнични листове спрямо наетите се издават в областите Стара Загора, Кюстендил, Ямбол, Перник, Габрово и Пазарджик, 
а най-нисък процент – в областите Добрич, Шумен и Видин. 
За министър Бисер Петков панацея за проблема не може да бъде намерена, но трябва да се търсят взаимоприемливи за 
всички страни решения, които да ограничат злоупотребите. Той предложи да се разгледа възможността за ограничаване 
на максималния брой дни, еднократно и общо годишно, за които личните лекари да могат да издават болнични листове. 
Данните на НОИ също показват сериозно увеличение на разходите за обезщетения за временна нетрудоспособност, след 
като на годишна база стойността на изплатените болнични е над 550 млн. лв. при общо малко над 2.2 млн. наети лица на 
трудов договор. От тях се вижда още, че от 2012 г. има постоянен ръст на изплатените суми за болнични, като в началото 
средната сума на обезщетението за временна нетрудоспособност на едно наето лице е била 140,995 лв., а в края на 2018 
г. тя е 245,372 лв. 
Според управителя на НОИ Ивайло Иванов определено трябва засилване на контролната дейност, като може да се мисли 
и за вариант, в който бъде въведен период на изчакване при изплащането на обезщетенията, който да не се прилага при 
тежки заболявания. 
От сравнение между българското законодателство и това на държави членки на ЕС, направено от председателя на 
парламентарната комисия Петър Кънев, стана ясно, че в 19 държави, сред които Швеция, Ирландия, Австрия, Испания, 
Италия, Франция, Холандия, Португалия и др., има всеобщо или частично изчакване от 1 до 7 дни преди да започне 
изплащането на краткосрочни обезщетения по болнични листове. У нас и в още 8 държави няма изчакване. Той предложи 
след кратък период на изчакване да се включат с изплащането работодателите, а след това НОИ. 
Сравнителните данни показват още, че 22 от държавите членки облагат с данъци обезщетенията. Страните, в които няма 
подобно облагане, са само България, Германия, Португалия, Румъния, Словакия и Хърватия и процентът на компенсация в 
повечето страни е по-малък от този в България. 
Председателят на парламентарната социална комисия Хасан Адемов и заместник-министърът на здравеопазването 
Светлана Йорданова поискаха създаване на работна група, в която да бъдат включени представители на държавата, 
работодатели, синдикати и общопрактикуващите лекари, и предложението на групата да се обсъди в Националния съвет 
за тристранно сътрудничество. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви готовност да обсъди различни възможности за ограничаване на 
злоупотребите с болнични листове, които се оценяват на 200 млн. лв. годишно, и което е още по-лошо – водят до 
произведен в по-малко БВП над един милиард лева. В заформилата се дискусия председателят на работодателската 
организация Васил Велев предложи и втори вариант, при който първите два дни да са изчаквателни, третият и четвъртият 
ден да се поемат от работодателя, а НОИ да поеме изплащането на обезщетенията след четвъртия ден. 

 
За повече информация вижте ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. 
 
Fakti.bg 
 
√ Ще ни плащат ли първите 3 дни от болничния 
Според социалния министър предложението на АИКБ първите 3 дни от болничния да не се плащат нито от 
работодателя, нито от НОИ, е „непропорционално, прекомерно и социално неприемливо”  
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков не е съгласен с идеята първите 3 дни от болничния да не се 
плащат нито от работодателя, нито от НОИ. 
Това каза той на кръгла маса на тема „Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото феномен”, организирана 
от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според социалния министър предложението, направено от АИКБ, е „непропорционално, прекомерно и социално 
неприемливо”. 
От АИКБ предлагат паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука 
и професионална болест да се изплаща от четвъртия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността. 
Бисер Петков призна, че от 2012 г. наистина има нарастване на издадените болнични листове, но решение с този проблем 
може да се намери по друг начин. Затова той предлага да се обсъди възможността за ограничение на периода, в който 
личните лекари могат да издават болничен лист. 
Сега този срок е до 14 дни непрекъснато. „Мисля, че във времето назад е било до 7 дни”, добави Бисер Петков. Освен това 
той допълни, че може да обмисли и ограничение до 40 дни в общата продължителност в рамките на една година, в която 
личният лекар може да издава болничен лист. 
Според него може да се приеме и мярка, в която работодателят участва в обезщетяването на работниците за не повече от 
15 дни в рамките на годината. Възможно е да се обсъди и възможността за преразпределение на изплащането на дните 
между работодателите и държавното обществено осигуряване. 
Бисер Петков е на мнение, че общата сума на обезщетения на издадените болнични нараства и заради повишаването на 
средния размер на доходите. Освен това част от причините за нарастването на болничните са и при тяхното издаване. 
Миналата седмица на среща с главния прокурор Сотир Цацаров и заместника му Иван Гешев, председателят на АИКБ Васил 
Велев и изпълнителния ѝ директор Добрин Иванов нарекоха злоупотребите при издаване на болнични листове „най-
масовата кражба“ в България. 
Според организацията въведената през 2010 г. практика първите три дни болнични да се поемат от предприятията 
облекчава измамите, тъй като работодателите не разполагат с механизъм за контрол. 
 
 
 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/09/SickLeaves_presentation.pdf
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√ Първите три дни болнични да не се заплащат, предлагат от АИКБ  
50 млн. лв. годишно се "крадат" от работодателите при сега съществуващата система на издаване на болнични листове. За 
НОИ щетите са 150 млн. лв. 
"Ако четвъртък се пада национален празник, то в петък болничните листове нарастват с 30%", заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на кръгла маса на тема "Злоупотребата с болнични 
листове - вреден за обществото феномен". 
Затова от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлагат първите три дни болнични да не се 
изплащат от никого. Предложението си АИКБ смятат да внесат и в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
В периода от 2012 - 2018 г. броят на болничните листове се удвоява. Само за 2018 г. за първите три дни болнични, 
работодателите са платили още 160 млн. лв., допълнително е сумата, която се изплаща от НОИ. Над 14% е ръстът на 
изплатените суми за болничните за миналата година. 
Паралелно с това за 2016 г. има само един наказан за издаването на болничен на здрав човек лекар в Разград. По данни 
на Министерство на здравеопазването на 1 000 заловени с прегрешения за издаването на болничен лист се наказват двама. 
На 1 млн. души седем са наказаните, отчете Велев. 
В повечето страни от Европейския съюз, като Австрия, Белгия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Литва, 
Люксембург, Малта, Полша, Словения Унгария, Франция, Холандия и Чехия, има период на изчакване, в който болничните 
не се изплащат. Докато в България, Германия, Португалия, Румъния, Словакия и Хърватия такъв период няма. 
"Така, както е в момента, не може да се продължава и трябва да се намерят решения и изход", призова Велев. По думите 
му издаването на болнични листове на здрав човек е практически ненаказуемо. Последната промяна, която е била 
направена по отношение на болничните листове, е по време на кризата през 2008 - 2009 г., когато се е договорила мярката, 
първите три дни от болничните да се плащат от предприятията, напомни Велев. 
Основанието на работодателите да се съгласят с нея тогава е, че срещу тази мярка са седели други антикризисни мерки, 
като например четири дни работа да се броят за пет работни дни и да бъдат подкрепени доходите на заетите. След като 
кризата отмина, трябваше да отпадне тази мярка, а тя стана постоянна, поясни шефът АИКБ. 
 
Еconomic.bg 
 
√ В търсене на виновни за колективната безотговорност с болничните 
Социалният министър Бисер Петков определи идеята първите 3 дни от болничните да са неплатени като прекалено 
крайна и призова да се обърне внимание на държавната администрация  
В търсене на виновните за колективната безотговорност по отношение на болничните, довела до огромния ръст в 
издаването им през последните години. Така премина организираната от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) и проведена кръгла маса със заглавие: „Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото 
феномен”. 
Председателя на АИКБ Васил Велев представи статистически данни, от които ясно се вижда, че от 2012 г. - три години, след 
като държавата прехвърли финансовата отговорност за първите три дни от болничните върху работодателите, броят на 
обезщетенията, изплатени от Националния осигурителен институт (НОИ) са се увеличили двойно до 2018 г., а сумата - 
тройно. Същевременно това нарастване не съвпада с данните от Националния статистически институт (НСИ) за промяната 
в броя на наетите лица в България през годините. 
„Нека видим какво означава това във финансово изражение. Това е графика според отчетените от статистиката наети лица. 
Към нея наслагваме изплатените само от НОИ обезщетения по болничните. Както виждате, те растат близо три пъти. По 
оценка, за последната година за първите три дни на болничните предприятията са изплатили още 160 млн. лв. върху тези 
549 млн. лв. от НОИ”, коментира Велев. Той представи и графика, че през последните години е имало постоянен ръст на 
дните за болнични, така че обемът на изплатените обезщетения не се дължи единствено на ръста на доходите в страната 
и съответно на осигурителните суми. Председателят на АИКБ цитира и данни, според които през 2018 г. средният брой дни 
отсъствие по болест на българските служители е бил 7.86 дни. „Това е индикатор, че нещо е объркано тотално. Съседна 
Турция се рекламира пред чуждестранните инвеститори, заявявайки, че там хората отсъстват годишно не повече от 2 до 3 
дни, докато при нас отсъстват 10 дни. Проблемът е, че това не е по болест. Тоест, хубаво е, че не е по болест, въпросът е, 
че не трябва да се отсъства, а трябва да се работи”, каза Велев. 
Той напомни, че издаването на болничен на здрав човек е наказуемо. Бяха посочени данни, че през 2016, 2017 и 2018 г. са 
били отменени близо 10 хил. болнични листове, а са били санкционирани само 20 лекари. 
Заключението на Велев беше, че икономическият е основният стимул за масовото използване на болнични. АИКБ е 
изчислила, че при 1000 лв. заплата и осигуряване върху пълната сума, ако човек работи цял месец без болничен, накрая 
ще получи 775.98 лв. нетно възнаграждение. Същевременно при използване на 3 дни болничен нетната заплата се 
понижава до 751.56 лв., или с 24.42 лв. Така при един 3-дневен болничен служителят губи едва 3% от възнаграждението 
си, но пък за сметка понижава работното си време с 15%. 
Без пари първите три дни 
Предложението на работодателската организация е икономическият стимул да се използва болничен да се понижи, а 
именно – първите три дни от болничните листове да станат неплатени. По думите на Велев от 28-те страни членки на ЕС 
само в България и още 8 страни натрупването на обезщетения за болничните започва от първия ден, а не със закъснение 
от няколко дни. 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се съгласи, че данните, представени от АИКБ, наистина показват 
устойчива тенденция на нарастване на обезщетенията по болничните. Според него обаче не е правилно да се взима броя 
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на наетите лица за сравнение, а трябва на осигурените, тъй като в противен случай цялата държавна администрация не 
влиза в статистиката. Съответно ръстът на болничните може да се дължи до голяма степен на чиновниците от 
администрацията, но графиката за наетите лица в България не ги отразява. 
„Предложението на АИКБ е приложимо, но лично според мен е прекалено и социално неприемливо за българското 
общество”, заяви Петков. Според него, ако се търсят причини за ръста на болничните, то трябва да се разгледат отблизо 
отношенията лекар-пациент в страната. 
Председателят на парламентарната комисия по социални въпроси Хасан Адемов призова да не се прави прибързано 
заключение, че нарастването на болничните се дължи само на фалшиви такива. Той припомни, че страната ни продължава 
да оглавява класацията в ЕС по обща смъртност на населението. „Нека си зададем въпроса покрай високата смъртност 
дали няма и високо ниво на заболявания”, каза Адемов. 
Както и Петков, той също бе против идеята, че само служителите са виновни за ръста на болничните в страната. Адемов 
напомни, че работодателите имат правомощия да контролират дали се спазва предписаният от лекаря режим – болничен, 
домашен амбулаторен или свободен. Председателят на социалната комисия към парламента предложи две алтернативни 
решения на проблема с болничните. Едното е за първите три дни да се понижи процентът от осигурителната сума, който 
се изплаща на служителите, както и работодателите да не изплащат повече от 15 дни годишно. Другото предложение на 
Адемов е да се изолира лекарят, поне що се отнася до първите три дни от болничните – служителите да трябва да искат 
разрешение от работодателя си за отпускането на болничен за три дни. 
Адемов подчерта, че лекарите не трябва да бъдат наказвани за ръста на болничните, тъй като те много трудно могат да 
преценят кога даден пациент се оплаква от несъществуващи симптоми, особено когато става дума за трудно проверими 
оплаквания като световъртеж и главоболие. Освен това, ако даден личен лекар често отказва на своите пациенти 
болнични, те много лесно след половин година могат да се прехвърлят при друг лекар. Той се съгласи обаче, че има и 
лекари, които злоупотребяват с правомощията си да предоставят болнични, но заяви, че не може заради малцина, да бъде 
наказвано цяло съсловие. 
Управителят на НОИ Ивайло Иванов смята, че каквото и решение да бъде взето за първите 3 дни от болничните, той е 
категорично против плащанията за тях да се прехвърлят обратно към Института, както беше преди 2007 г., тъй като това би 
натоварило институцията с допълнителни 200 млн. лв. през следващата година. "Ако тенденцията на нарастване на 
болничните продължи, сумата също ще продължи да расте", заяви той. 
Според него трябва да се засили контролът на всички равнища, както спрямо лекарите, така и спрямо работещите. По 
думите на Иванов и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), и социалното, и здравно министерства, могат да 
направят повече за засилване контрола върху болничните. 
Обща отговорност, без отговорни 
Зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова обобщи, че фалшивите болничните са общ морален проблем 
на българското общество, а не просто проблем на здравната система. Въпреки това дискусията продължи с конкретни 
примери за компании, засекли, че даден техен служител им е предоставил фалшив болничен, както и за работници, които 
директно са заявявали, че отиват да поработят в чужбина за месец, като през това време си пускат болничен за българската 
компания, която ги е наела. Бяха разказани и примери за лекари, които са отпускали болнични на цели семейства за един 
и същи период. 
Така вината бе хвърляна ту върху работещите, ту върху общопрактикуващите лекари, без да се стигне до съгласуването на 
решение, алтернативно на това на АИКБ – първите 3 дни от болничните да станат неплатени. Още в началото на кръглата 
маса организацията заяви, че ако не бъде предложена ефективна алтернатива, ще внесе идеята си за обсъждане от 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), а впоследствие и за обнародване от парламента. По този начин 
се очертава заради нарушенията на малцина и колективната безотговорност на институциите да бъде наказана една много 
конкретна, но многобройна група – работещите в България. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът настоява държавата да спре злоупотребите с болнични 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява държавата да вземе мерки срещу злоупотребите с 
болнични листове, затово това е вреден и деморализиращ обществото феномен. В петък на кръгла маса се обсъждат 
измеренията на този тип нарушения, при който само в периода 2016-2018 г. са били установени 10 000 такива. В събитието 
участват Васил Велев, председател на УС на АИКБ; Сотир Цацаров, главен прокурор, Петър Кънев, председател на 
Комисията по икономическа политика и туризъм към парламента; Светлана Йорданова, заместник-министър на 
здравеопазването; Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт и други представители на 
държавните институции, изпълнителната власт и НПО. 
Бизнесът е изчислил, че 50 млн. лв. годишно се изплащат 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. 
Асоциацията предлага решение на проблема с фалшивите болнични като се вземе решение поне първите три 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. 
Васил Велев подчерта, че се наблюдават странни тенденции. Например с 30% например нарастват болничните в петък, ако 
в четвъртък е национален празник. Така хазната се ощетява с около 400 млн. лева годишно. Според него това е кражба, 
защото онзи, който симулира болест, а в същото време е на плажа или пък си прибира овощната градина, краде от колегите 
си. 
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В сряда парламентарната социална комисия реши, че работодателите ще продължат да изплащат първите три дни от 
болничните. Депутатите отхвърлиха внесени от "Воля" промени в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждаха 
първите три дни болнични да се изплащат от бюджета на Държавното обществено осигуряване.  
Депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова обяви, че това би струвало 198 милиона лева на бюджета на общественото 
осигуряване. А злоупотреби наистина има, призна тя, обаче те можело да бъдат разрешени с по-добър контрол, а не чрез 
крайни решения. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ АИКБ предлага мерки за ограничаване на измамите с болничните  
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков не е съгласен първите 3 дни от болничния да не се плащат нито 
от работодателя, нито от НОИ. Това каза той на кръгла маса на тема "Злоупотребите с болнични листове - вреден за 
обществото феномен", организирана от Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/. 
Според социалния министър предложението, направено от АИКБ, е "непропорционално, прекомерно и социално 
неприемливо", пише dnes.bg. 
От АИКБ предлагат паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука 
и професионална болест да се изплаща от четвъртия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността. 
Бисер Петков призна, че от 2012 г. наистина има нарастване на издадените болнични листове, но решение с този проблем 
може да се намери по друг начин. Затова той предлага да се обсъди възможността за ограничение на периода, в който 
личните лекари могат да издават болничен лист. Сега този срок е до 14 дни непрекъснато. 
Възможно е да се обсъди и възможността за преразпределение на изплащането на дните между работодателите и 
държавното обществено осигуряване. 
Бисер Петков е на мнение, че общата сума на обезщетения на издадените болнични нараства и заради повишаването на 
средния размер на доходите. Освен това част от причините за нарастването на болничните са и при тяхното издаване. 
 
Econ.bg 
 
√ АИКБ предлага мерки за ограничаване на измамите с болничните 
Социалният министър Бисер Петков предлага намаляване на дните болнични, издавани от личните лекари 
Да се разгледа възможността за ограничаване на максималния брой дни, за които личните лекари могат да издават 
болнични листове. Такова предложение направи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на 
кръгла маса, посветена на проблема със злоупотребите с болнични. 
В момента личните лекари могат да издават до 14 дни непрекъснати болнични листове, но не повече от 40 календарни 
дни за една календарна година. Според министъра трябва да се помисли за ограничаване както на максималния брой дни 
годишно, така и за еднократните болнични. Петков определи като социално неприемливи искането на работодателите 
първите три дни от болничните да са неплатени или да се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ). 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява по примера на повечето европейски страни при 
изплащане на болничните да се въведе период на изчакване. Това заяви председателят на работодателската организация 
Васил Велев по време на кръгла маса на тема: „Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото феномен“. В 
дискусията, която АИКБ организира, взеха участие председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм 
Петър Кънев, председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика Хасан Адемов, министърът на 
труда и социалната политика Бисер Петков, заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, управителят 
на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов и други представители на законодателната и изпълнителната власт, 
социални партньори, работодатели и медии. 
„Решението първите три дни от болничния лист да се изплащат от работодателя беше взето през 2010 г. като временна, 
антикризисна мярка, която тогава бизнесът подкрепи. През последните години, обаче, ясно се вижда, че с нея се 
злоупотребява. Защото води до изгодна и безнаказана кражба. Един работник, ползващ неправомерно болничен лист, 
реално получава почти същата сума, каквато би получил, ако ходи на работа. Тази икономическа изгода е в основата на 
злоупотребите, в резултат на които мнимите болни ограбват труда на своите колеги“, допълни Васил Велев. 
АИКБ представи данни, че болничните листове, изплатени от НОИ през 2018 г., са нараснали ДВА ПЪТИ спрямо 2013 г. В 
периода 2016-2018 г. са били установени близо 10 000 нарушения, но наказаните лекари са едва 20. Най-много болнични 
листове спрямо наетите се издават в областите Стара Загора, Кюстендил, Ямбол, Перник, Габрово и Пазарджик, а най-
нисък процент - в областите Добрич, Шумен и Видин. 
За министър Бисер Петков панацея за проблема не може да бъде намерена, но трябва да се търсят взаимоприемливи за 
всички страни решения, които да ограничат злоупотребите. Той предложи да се разгледа възможността за ограничаване 
на максималния брой дни, еднократно и общо годишно, за които личните лекари да могат да издават болнични листове.  
Данните на НОИ също показват сериозно увеличение на разходите за обезщетения за временна нетрудоспособност, след 
като на годишна база стойността на изплатените болнични е над 550 млн. лв. при общо малко над 2.2 млн. наети лица на 
трудов договор. От тях се вижда още, че от 2012 г. има постоянен ръст на изплатените суми за болнични, като в началото 
средната сума на обезщетението за временна нетрудоспособност на едно наето лице е била 140,995 лв., а в края на 2018 
г. тя е 245,372 лв. 
Според управителя на НОИ Ивайло Иванов определено трябва засилване на контролната дейност, като може да се мисли 
и за вариант, в който бъде въведен период на изчакване при изплащането на обезщетенията, който да не се прилага при 
тежки заболявания. 



6 

 

От сравнение между българското законодателство и това на държави членки на ЕС, направено от председателя на 
парламентарната комисия Петър Кънев, стана ясно, че в 19 държави, сред които Швеция, Ирландия, Австрия, Испания, 
Италия, Франция, Холандия, Португалия и др., има всеобщо или частично изчакване от 1 до 7 дни преди да започне 
изплащането на краткосрочни обезщетения по болнични листове. У нас и в още 8 държави няма изчакване. Той предложи 
след кратък период на изчакване да се включат с изплащането работодателите, а след това НОИ. 
Сравнителните данни показват още, че 22 от държавите членки облагат с данъци обезщетенията. Страните, в които няма 
подобно облагане, са само България, Германия, Португалия, Румъния, Словакия и Хърватия и процентът на компенсация в 
повечето страни е по-малък от този в България. 
Председателят на парламентарната социална комисия Хасан Адемов и заместник-министърът на здравеопазването 
Светлана Йорданова поискаха създаване на работна група, в която да бъдат включени представители на държавата, 
работодатели, синдикати и общопрактикуващите лекари, и предложението на групата да се обсъди в Националния съвет 
за тристранно сътрудничество. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви готовност да обсъди различни възможности за ограничаване на 
злоупотребите с болнични листове, които се оценяват на 200 млн. лв. годишно, и което е още по-лошо - водят до 
произведен в по-малко БВП над един милиард лева. В заформилата се дискусия председателят на работодателската 
организация Васил Велев предложи и втори вариант, при който първите два дни да са изчаквателни, третият и четвъртият 
ден да се поемат от работодателя, а НОИ да поеме изплащането на обезщетенията след четвъртия ден. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев за фалшивите болнични: Тези служители крадат от колегите си  
Да се намали броят на дните болничен, които личните лекари могат да издават. Това предложи министърът на труда и 
социалната политика Бисер Петков по време на дискусия, във връзка с намирането на решения на проблема с фалшивите 
болнични листове. 
Предложенията на работодателите първите три дни от болничния да са неплатени или да се изплащат от НОИ, са социално 
неприемливи според социалния министър Бисер Петков. Затова той предложи друго: "Да се ограничи и съкрати периодът, 
в който личните лекари могат да издават един болничен лист. Сега е до 14 дни непрекъснат. Мисля, че във времето назад 
е имало до 7 дни, както и общата продължителност, която личният лекар може да издава в рамките на една година – до 
40 дни", предаде БНР. 
И управителят на НОИ Ивайло Иванов категорично възрази първите три дни да се изплащат от Осигурителния институт: 
"Това би натоварило ресурса с близо 200 милиона допълнително, което ни затруднява. Може би трябва да се мисли във 
варианта за изчакване и изчаквателен период на влизане на болничните". 
Тоест началото на болничния да не се изплаща и да остава за сметка на работника, каквато е практиката в повечето 
европейски държави, се аргументираха работодателите. 
Председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов предложи: "Първият вариант е за първите три дни 
болнични да се изплаща различна договорена сума. Вторият вариант, който е - първите три дни с разрешение на 
работодателя. Заплатата му върви по начина, по който е вървяла до тогава". 
Работна група в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще решава проблема с фалшивите болнични. 
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. 
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 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“. 
„Това е кражба. С 30% например нарастват болничните в петък, ако в четвъртък е национален празник“, мотивира се 
председателят на АИКБ Васил Велев и подчерта, че така хазната се ощетява с около 400 млн. лева годишно. „Този, който 
симулира болест, а в същото време е на плажа или пък си прибира овощната градина, той краде от колегите си“, допълни 
Велев. 
 
Club Z 
 
√ АИКБ не иска да плаща първите 3 дни от болничния 
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлагат паричното обезщетение за временна 
неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест да се изплаща от четвъртия 
ден на настъпването до възстановяване на работоспособността.  
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Това каза председателят на АИКБ Васил Велев на кръгла маса на тема "Злоупотребите с болнични листове - вреден за 
обществото феномен", организирана от Асоциацията. От АИКБ настояват още първите 3 дни от болничния да не се плащат 
нито от работодателя, нито от НОИ, предава БТА. 
Васил Велев аргументира предложенията си, позовавайки се на статистиката от НОИ и НСИ, която показвала, че общо 2 748 
173 са изплатените болнични листа през 2018 г., докато наетите лица са 2 238 402.  
Според него проблемът с т. нар. фалшиви болнични листове възниква от промяната в Кодекса за социално подпомагане 
от 1 януари 2013 г., когато се задължава осигурителят да заплаща първите три дни от болничния лист на осигуреното лице 
за временна неработоспособност.  
"Тогава тази мярка е била предвидена като временна антикризисна, която обаче е станала постоянна", каза той. 
 Васил Велев се аргументира, че преди да се приеме тази мярка през 2012 г. изплатените болнични листа са били 1 353 
504. 
Изплатените от НОИ болнични от 2012 г. са нараснали близо три пъти от 2012 г. - от 193 635 081 през 2012 - до 549 240 556 
през 2018 г. Статистиката показвала, че средно по 10 дни отсъства служителят по болест, добави председателят на АИКБ. 
Двойна разлика се отчита в някои региони на болните хора, допълни Велев. Той даде за пример, че в Стара Загора са 
издадени 157,87 болнични листове на 100 наети лица за 2017 г., докато в Добрич бройката е 69,93.  
Според него и тези данни будят съмнения за редовността на тези болнични. Освен това имало и много малко наказани 
лекари за допуснати нарушения при издаване на болнични листове. За 2018 г. са само 8 за цялата страна. 
"Всъщност е безнаказано издаването на болничен лист на здрав човек", изтъкна Васил Велев.  
Той отбеляза, че няма и почти никаква разлика в нетното възнаграждение на един работник, ползващ болничен лист за 3 
дни и такъв, който не ползва.  
При ползване на болничен лист работникът получава нетно възнаграждение средно месечно само с 3 процента по-малко, 
но за сметка на това работи с 15 процента по-малко, заяви председателят на АИКБ. Той е на мнение, че това е много 
сериозен стимул за извършването на тези злоупотреби. 
В същото време, на същата кръгла маса, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков беше категоричен, че 
не е съгласен с предложението на работодателите. Според него искането е "непропорционално, прекомерно и социално 
неприемливо". 
Той призна, че от 2012 г. наистина има нарастване на издадените болнични листове, но решение с този проблем може да 
се намери по друг начин. Затова той предлага да се обсъди възможността за ограничение на периода, в който личните 
лекари могат да издават болничен лист. Сега този срок е до 14 дни непрекъснато. 
"Мисля, че във времето назад е било до 7 дни", обясни Петков.  
Друго възможно предложение е да се създаде ограничение до 40 ди в общата продължителност в рамките на една година, 
в която личният лекар може да издава болничен лист. 
Според него може да се приеме и мярка, в която работодателят участва в обезщетяването на работниците за не повече от 
15 дни в рамките на годината. Възможно е да се обсъди и възможността за преразпределение на изплащането на дните 
между работодателите и държавното обществено осигуряване. 
Бисер Петков е на мнение, че общата сума на обезщетения на издадените болнични нараства и заради повишаването на 
средния размер на доходите. Освен това част от причините за нарастването на болничните са и при тяхното издаване. 
 
БНТ 
 
√ Какъв е контролът с болничните - коментар на Васил Велев и Димитър Манолов  
Първите три дни от болничния да не се изплаща. За това настояха работодатели и това всъщност не е нещо ново като 
предложение, но пък е стъпка към борбата с фалшивите болнични, казват от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Темата коментираха председателят на асоциацията Васил Велев и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър 
Манолов. 
Васил Велев, предс. на Асоциацията на индустриалния капитал в България: От 2012 до 2018 г. болничните са нарастнали 
два пъти. Това са болнични листа и болнични дни. Изплатените суми са нараснали три пъти при един и същ брой наети в 
икономиката. Над 10 дни годишно отсъстват по болнични причини у нас в икономиката наетите. В ЕС средно е под шест. 
Десет при нас, под шест в ЕС, под пет в Америка, под три в Турция. Има области, в които отсъстват два пъти повече, 
например в Ямбол, Кюстендил отсъстват два пъти повече на 100 души отколкото е в Добрич и Видин. Около национални 
празници, ако празникът например е в четвъртък, в петък има с 30% повече болнични, отколкото в другите петъци, когато 
няма национален празник в четвъртък. 
Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа": Всичко, което каза г-н Велев, нищо чудно и да е вярно в огромната си 
част, но решението, което те предлагат, съдържа в себе си допускането, че всички болнични са фалшиви и това е слабата 
страна на това предложение. 
Позоваването на сравнението с някакви други страни е нелегитимно и невярно. Тогава трябва да сравняваме и други неща 
с тези други страни. А какви данъци се плащат, там какви са доходите и ред други такива неща, т.е. позоваването на някакви 
други външни практики няма да ни доведе до някакво вярно решение, продължи Манолов. 
Димитър Манолов: Разбира се, ако ще коментираме това предложение, трябва заедно с него да коментираме едно друго 
предложение. Болничните се изплащат в двоен размер. Дотолкова, доколкото точно в първите три дни, когато човек е 
болен, има много повече разходи по болници, където за съжаление всичко се плаща за лекарства, които са скъпи, т.е. 
единственото ценно нещо, което съзирам в това, което вършат работодателите, е, че темата се поставя на дневен ред. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 

http://news.bnt.bg/bg/a/kakv-e-kontrolt-s-bolnichnite-komentar-na-vasil-velev-i-dimitr-manolov
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Bloomberg TV 
 
√ Предложение: Първите три дни болничен да са за сметка на работника 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал, В Развитие, 20 септември 2019 
Според нашата информация от 2012 г. до 2018 г. броят на болничните листове се е удвоил, при положение, че наетите лица 
са почти еднакви като брой, каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал, в 
предаването В Развитие с водещ Вероника Денизова. 
"През 2012 г. има издадени 1 353 000 болнични листа при 2 242 000 заети, а през 2018 г. са издадени 2 748 000, при 2 238 
000 заети лица." 
Влошаването на здравния статус и застаряването на населението вероятно са обективни причини, но една не малка част 
са болничните, които се издават на здрави хора, които използват възможността, дадена им от закона да хитруват и да си 
увеличават почивните дни, да вършат друга работа и т.н, посочи Иванов. 
"Колегите на мнимия болен са хората, които поемат неговата работа и извършват неговата дейност, те са големите 
ощетени." 
"Предложихме нормативна промяна – първите три дни от болничния да не се поемат от никого – нито от НОИ, нито от 
работодателя", каза още Иванов. Злоупотребата с болнични листа не е български феномен и в 14 от 27 държави от ЕС има 
период на изчакване от нула до три дни, а в някои страни е и по-дълъг периодът на изчакване.  
Според госта финансовият мотив е една от причините човек да ползва болничен вместо неплатен отпуск. Затова и другият 
вариант е да се намали размера на обезщетението, ако не се въведе тридневния срок за изчакване. Освен това, друг факт 
е, цитиран от Иванов, че само в България и още в две страни тези обезщетения не се облагат с данъци. 
Правителството обеща да завиши контрола, но това не стана и тази година имаме отново ръст на болничните листи. 
Контролът не може да бъде завишен, защото е трудно доказуемо кой болничен има основание и кой няма, завърши той. 
Целия разговор може да видите тук. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Представител на АИКБ: „Периодът на изчакване” няма да важи за тежко болните хора 
От организацията предложиха първите 3 дни от болничния да са за сметка на служителя 
В петък от работодателската организация у нас излязоха с предложение първите 3 дни от болничния да са за сметка на 
служителя. Причината – честото издаване на фалшиви болнични листове. 
„Предложението има за цел намаляване на злоупотребите. Искаме да се въведе „период на изчакване”, в който да не се 
изплаща обезщетение нито от осигурителния институт, нито от осигурителя. Разбираме, че болните хора ще бъдат 
ощетени. Това обаче е единствената ефективна мярка против този вид измами”. Това заяви в ефира на „Плюс-минус. 
Коментарът след новините” Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Той допълни, че ще има изключение за хората, които страдат от тежки заболявания. „Когато някой има сериозна диагноза 
и е необходимо продължително лечение, болничният ще се изплаща от първия ден”, поясни Иванов. 
Повече по темата гледайте във видеото. 
 
√ Кой трябва да плаща първите три дни от болничните? 
„До 2010 г. първият ден от болничния се плащаше от работодателя, вторите два – от НОИ. През 2010 г. във връзка с 
бушуващата икономическа криза, след изключително тежки преговори, на отделен протокол като временна мярка беше 
подписано, че работодателите ще плащат тези пари. Тази 1 година стана 8 години. Договорът не се спазва”, заяви в 
предаването „Събуди се” Теодор Дечев, директор на „Индустриални политики”, АИКБ. 
„Този подарък в момента е от порядъка на 200 милиона лева, на НОИ изобщо не им се иска изведнъж това да им се 
стовари. Отнасяме се с пълно разбиране към това тяхно притеснение. Става дума за значителна сума пари”, коментира 
Дечев. 
По думите му проблемът не е само в България, затова в много държави има период на изчакване. 
„Той е различен – 1-2-3 дни. Няма европейски модел, няма световен модел. Това е период, в който не получаваш заплата. 
Има държави, в които първите 4 дни получаваш 80%, след това 6 дни – 40%, след това пак 80%. Хората се опитват по някакъв 
начин да се нагодят. Въпросът е да решим заедно какво да се прави”, заяви Дечев. 
Повече гледайте във видеото. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Банкерь 
 
√ Инвестициите от Южна Корея у нас възлизат на 212 млн. евро 
Министър-председателят Бойко Борисов ще бъде на официално посещение в Република Корея от 24 до 27 септември, 
съобщиха от правителствения пресцентър. Визитата се провежда в навечерието на 30-та годишнина от установяването на 
дипломатически отношения между двете страни през 2020 година. Това е първото посещение на български министър-
председател в Република Корея. 

https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2019-09-20/predlozhenie-parvite-tri-dni-bolnichen-da-sa-za-smetka-na-rabotnika
https://nova.bg/news/view/2019/09/20/263281/представител-на-аикб-периодът-на-изчакване-няма-да-важи-за-тежко-болните-хора
https://nova.bg/news/view/2019/09/21/263321/%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
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Тя се провежда веднага след втората сесия на Смесената междуправителствена българо-корейска комисия за 
икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество, която се състоя между 9 и 13 септември в Сеул, 
столицата на Република Корея. По време на сесията ще бъдат обсъдени перспективите за задълбочаване на двустранното 
сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, селското стопанство, транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, туризма и други области от взаимен интерес. 
За периода между януари и май тази година българският износ за Република Корея се увеличава с близо 25% спрямо същия 
период на миналата година и достига 54.8 млн. лева, съобщи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по 
време на събитие през юли, организирано от Корейско-българската асоциация за приятелство, на което присъстваха 
множество корейски инвеститори от различни сектори. 
Едно от важните направления на сътрудничество с азиатската страна е развитието на двустранния стокообмен. 
Тенденцията на нарастване на търговията продължава и през тази година, като за първите пет месеца на тази година тя 
расте с над пет процента до 178 млн. лева. 
Интересът на корейския бизнес към България пък е довел до реализирането на мащабни проекти в страната ни. По данни 
на БНБ за периода 1996 г. - 2018 г. нетният поток на преките инвестиции от Южна Корея в България възлиза на 212.2 млн. 
евро. Достигнатото ниво на корейските инвестиции в България все още не отговаря на възможностите на страната. 
Страната ни е готова да разшири подкрепата си за бъдещи корейски проекти в България, особено в областта на 
автомобилостроенето, електрониката и електротехниката, високотехнологичните и иновационни производства. Значим 
потенциал за сътрудничество и привличане на инвестиции имат преработващата промишленост, инфраструктурното 
строителство и енергетиката. 
През 1997 г. заводът "Елпром Трафо" в София е приватизиран от компанията Hyundai Heavy Industries Co. Korea, която става 
основният притежател на акциите на компанията. През 2001 г. българската фирма достигна стандартите на компанията 
майка и името й е променено на "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България". Предприятието е производител на 
трансформатори и стъпални регулатори с над 60-годишен опит. 
Министър-председателят Борисов ще посети Центъра за научноизследователска и развойна дейност на компанията 
"Hyundai Motor Group" в Хуасонг. 
При своето посещение премиерът Бойко Борисов ще обсъди възможностите за разширяване на сътрудничеството между 
България и Република Корея в политическия, икономическия и културния диалог между двете страни. Българският 
министър-председател ще има срещи с премиера на Република Корея Ли Нак-йон и с президента на на азиатската страна 
Мун Дже-ин. 
Министър-председателят Борисов ще посети и Университета за чужди езици "Ханкук" в Сеул. 
Министър-председателят Бойко Борисов ще бъде придружен от заместник министър-председателя по обществения ред и 
сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов, министъра на финансите Владислав Горанов, министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщения Росен Желязков и министъра на икономиката Емил Караниколов. 
 
БНТ 
 
√ Продължава посещението на президента Румен Радев в Ню Йорк  
Продължава посещението на президента Румен Радев в Ню Йорк по повод срещата на върха на ООН. Държавният глава 
разговаря с колегите си от Ирак и Молдова. Вижте повече от специалните пратеници на БНТ Ирина Цонева и Илия Иванов 
във видеото. 
След двете срещи българският държавен глава отново заяви своята позиция, че страната ни трябва да води много по-
агресивна политика и да се завръща там, където в миналото е имала силни позиции, а именно в страните от Близкия Изток, 
Северна Африка, Централна Азия, както и в държавите, сформирали в исторически план български общности като Молдова 
и Украйна, а Срещата на върха на ООН по думите му е отлично място за осъществяване на подобни контакти. 
По отношение на Ирак Румен Радев заяви, че тази страна има нужда от подкрепа. 
 
√ Започва Седмицата на дигиталните технологии в България 
Седмицата на дигиталните технологии в България е един от основните акценти на Есенния технически панаир в Пловдив. 
Заради големия интерес към събитието, то се излъчва на живо в интернет. В рамките на 6 дни в специално обособени зони 
ще бъдат демонстрирани и презентирани дигитални технологии и продукти в различни направления. 
 
√ Днес се очаква ключово гласуване по пакета "Мобилност" в ЕП 
Депутатите от Транспортната комисия ще решат дали да започнат тристранните преговори със Съвета на министрите и 
Европейската комисия за приемането на документа. Вижте повече от кореспондента на БНТ в Брюксел Десислава 
Апостолова във видеото. 
Транспортната комисия в ЕП трябва да реши днес дали започват т.нар. триалози. Това са разговорите между ЕП, държавите 
членки и ЕК. В тези разговори ще бъдат разглеждани всички текстове, които досега бяха приети по пакета "Мобилност". 
Тези, които минаха в ЕП на първо четене и тези, които министрите на транспорта вече одобриха още миналата година. 
Тези триалози са решаващи, защото след като те преминат вече пакетът "Мобилност" може да бъде одобрен и ще влезе в 
сила. 
В момента Финландия председателства ЕС, така че Финландия ще бъде първата държава, която ще се занимава, ще 
ръководи т. нар. триалози. Не се очаква обаче разговорите да приключат до края на годината. Вероятно те ще продължат 
и по време на хърватското председателство. Това, което и българските евродепутати и министърът на транспорта Росен 
Желязков отбелязаха, че вероятно България ще трябва да направи някакви компромиси по пакета "Мобилност", защото 
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всички искания в този им вид едва ли ще бъдат одобрени. България все повече губи подкрепата на останалите държави-
членки по отношение на текстовете от този пакет. 
 
√ Москва ратифицира Парижкото споразумение за климата  
Президентът на Франция Еманюел Макрон приветства решението на Русия да ратифицира Парижкото споразумение за 
климата, определяйки случилото се като забележителна новина. 
Преди това стана известно, че руският премиер Дмитрий Медведев е подписал резолюция на кабинета за приемането на 
Парижкото климатично споразумение. 
"Бих искал да отбележа с удоволствие, че днес получихме добри новини за ратифицирането на Парижкото споразумение 
за климата от Русия. Това е страхотна новина. Преди няколко месеца това не се очакваше, това доказва, че нещата вървят 
напред", каза Макрон по време на срещата на върха за климата в ООН. 
Парижкото споразумение за климата, първото глобално климатично споразумение, подписано през декември 2015 г., 
определя глобален план за действие за ограничаване на глобалното затопляне. Споразумението не предполага изоставяне 
на изкопаеми горива и ограничаване на въглеродните емисии. Всички страни обаче трябва да предприемат мерки за 
намаляване на емисиите, технологично преоборудване и адаптиране към изменението на климата. 
 
√ Мадуро допусна възможността за директни преговори с Тръмп 
Николас Мадуро допусна възможността за директни преговори с Доналд Тръмп и смята, че американският президент е 
бил подведен от обкръжението си. 
„Разбира се, че да“, каза Мадуро в интервю за Русия 24, отговаряйки на въпрос, дали би се съгласил на преговори с Тръмп. 
"Ако един ден американският президент реши да коригира погрешната военна политика срещу Венецуела, която наследи 
от Барак Обама, аз съм готов да започна преговорния процес, за да се опитам да създам отношения, основани на уважение. 
Наистина вярвам, че президентът Тръмп беше въвлечен в катастрофална политика, която се провали“, добави Мадуро. 
Според него "е дошъл моментът да бъде спряно да се причинява вреда на Венецуела". 
 
БНР 
 
√ Ирак има интерес да възстанови активните си икономически връзки с България 
Амбицията на България и Ирак е да започнем да възобновяваме присъствието на наши компании на иракския пазар в 
редица отрасли, в които в недалечното минало сме били икономически партньори. Това заяви президентът Румен Радев 
след среща с президента на Ирак Бархам Салих в Ню Йорк, съобщават от пресслужбата на държавния глава. Двамата са 
разговаряли в рамките на 74-тата сесия на Общото събрание на ООН. 
Добрите икономически отношения между България и Ирак в недалечното минало са добра основа да се възобнови 
партньорството между двете страни в новите условия на демократично развитие, е общата позиция на двамата 
президенти. България имаше силно присъствие в областта на строителството, хидротехниката, проучването и 
производството на нефт и газ, медицината и образованието. В тези направления Ирак е отворен за партньорства и цени 
високо българските специалисти и фирми. „Надявам се, че при повишение на сигурността в страната България ще има 
своето присъствие в Ирак“, заяви Румен Радев. 
По време на срещата Бархам Салих заяви интереса на Ирак към опита на страната ни в преминаването към прехода към 
демокрация. "Ще разчитаме на повече иракски студенти да се обучават в нашите университети", каза още президентът 
Румен Радев. 
По време на срещата държавният глава заяви, че България ще продължи да подкрепя усилията на Ирак за стабилизиране 
и възстановяване на страната и е готова да съдейства в процеса на демократичните ѝ  реформи. Ирак има нужда от 
подкрепа, защото повторната дестабилизация на страната ще засегне нашия регион и по отношение на сигурност, и по 
отношение на рязко увеличаване на мигрантските и бежански потоци, заяви Румен Радев пред журналисти. 
 
√ Таджикистан иска по-близки връзки с България 
На среща в ООН външните министри на България и Таджикистан обсъдиха засилването на сътрудничеството между двете 
държави. Министър Екатерина Захариева призова да бъдат финализирани два съгласувани проекта за икономическо 
сътрудничество и за международни автомобилни превози. 
“През 2008 г. е съгласуван проект на Споразумение за икономическо сътрудничество, а през 2016 г. – проект на 
Споразумение за международни автомобилни превози, но двата документа не са подписани. Нека да се опитаме да ги 
финализираме”, призова министър Захариева. 
От своя страна министър Сироджидин Мухридин подчерта, че трябва да бъдат установени по-силни отношения в областта 
на културата и образованието. Страната му разчита и на сътрудничество с България и Европейския съюз в областта на 
сигурността, като най-голямо предизвикателство е охраната на държавната граница на Таджикистан с Афганистан. 
“Имаме много близки връзки. Трябва да установим по-силни отношения в областта на културата и образованието. Ние 
разбираме вашия език”, каза министър Мухридин. Той заяви, че страната му разчита и на сътрудничество с България и ЕС 
в областта на сигурността, като открои като най-голямо предизвикателство охраната на държавната граница на 
Таджикистан с Афганистан. Мухридин покани Захариева на визита в страната му. 
 
√ Фалитът на „Томас Кук“ може да засегне българския туризъм 
Фалитът на британския туроператор „Томас Кук“ може да засегне и българския туризъм, заявиха за „Хоризонт“ експерти 
от бранша. 
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Министър на туризма Николина Ангелкова съобщи, че ще се срещне днес с български хотелиери, за да изясни очакваните 
щети. 
Тя съобщи на брифинг, че около 2500 британски туристи, чиято почивка в България е уредена чрез „Томас Кук“, ще бъдат 
върнати обратно в родината си за сметка на британския орган по гражданско въздухоплаване. 
„Това ще бъде изцяло за сметка на британския орган по гражданско въздухоплаване чрез техния гаранционен фонд „Атол“, 
като и днес очакваме два полета - в 19,00 и 23,00 часа от летище Бургас, да бъдат изпълнени към Обединеното кралство. 
На единия има може би около 180, на другия 175 пътника“, каза тя. 
Щетите за българския туризъм ще са в две направления, заяви пред „Хоризонт“ директорът на Института за анализи и 
оценки в туризма Румен Драганов, според когото "фалитът на британския туроператор ще предизвика цунами в туризма". 
Той смята, че „Томас Кук“ има значителни задължения към български хотелиери, а освен това няма да бъдат реализирани 
бъдещи пътувания до края на сезона. 
Драганов посочи още, че авиокомпанията извършва значителен дял от летните чартърни полети до Варна и Бургас. 
Фалит на български туроператор, ако е бил посредник? 
Възможно е да се стигне до фалит и на български туроператор, ако той е бил посредник на фалиралата компания „Томас 
Кук“, заяви още Румен Драганов. 
„Томас Кук“ не е регистриран в регистъра на туроператорите и туристическите агенции в България, което означава, че той 
работи с посредник. Но сега се оказва, че има и хотели, които директно са работели с него. Те попадат извън чл. 61 от 
закона и останалите членове, които третират фирми, регистрирани в страна на ЕС и съответно включването им в нашия 
регистър и съответно застраховка и отговорност на туроператора. Което означава, че щетата може да достигне близо 100 
млн. лв.“, каза Драганов. 
По-значими щети за туризма у нас ще има, ако повече от половината гости в даден хотел са клиенти на компанията и има 
неуредени плащания, каза за „Хоризонт“ Бранимир Миланов - председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация. Той уточни, че хотелите сами се договарят с туроператорите. 
„Всеки хотел индивидуално се договаря с туроператора, с онлайн платформи, с корпоративни клиенти. В зависимост от 
това какъв е процентът на договореност с туроператора, разбира се в частност, да речем случаят с „Томас Кук“, съответно 
ще има или няма да има някакви последствия за него. Още повече, че договорите са съвсем индивидуални, възможно е 
някъде разплащанията да са приключили, някъде да има и възможност някой да не си е получил парите“, обясни Бранимир 
Миланов. 
Около 2300 човека са засегнати от фалита „Томас Кук“ само в Бургас. От летището в „Сарафово“ днес са били планирани 
два полета за Бирмингам и Манчестър, които са били отменени.  
Британският туроператор фалира, след като в последната минута се провалиха на преговорите да бъде спасен. 
Правителството в Лондон увери, че ще бъдат организирани полети, с които да се приберат 150-те хиляди британски туристи 
по целия свят, включително от български черноморски курорти. 
В момента „Томас Кук“ има около 600 000 клиенти, почиващи на различни места по света. 
 
√ Гърция е парализирана от обща стачка 
Гърция е парализирана от обща стачка. Туристи чакат по пристанищата. Шофьорите на тирове са блокирани по портовете. 
Стачка блокира транспорта. Фериботи и товарни кораби остават на котва. Закрити са гръцките пристанища и за пристигащи 
плавателни съдове. Моряци и пристанищни служители блокират напълно морския транспорт. На котва остават както 
фериботите, така и всички товарни кораби.  
Спряха за 24 часа градските автобуси. Хората отиват на работа с лични автомобили, което предизвика задръстване в 
центъра на градовете. Железничарите съобщават, че ще протестират също за 24 часа, но в четвъртък 26-и септември, за да 
не блокират напълно транспорта в страната. 
Не се движи първият лъч на метрото в Атина. Другите пътуват само за няколко часа. Тролеите и градската железница са с 
почасови протести. 
В стачката се включиха лекарите от държавните болници. Приемат само спешни случаи. Затворени са училища, съдилища 
и всички общински служби. Стачкуват и учителите, медицинският персонал, а банковите служители и журналистите 
протестират частично.  
Туристите са принудени да изчакат края на стачката.  
Гръцките синдикати протестират срещу обсъждан в парламента проектозакон за приватизация на транспорта и промени в 
трудовото законодателство. 
Стачката продължава до 6 часа утре сутрин.  
От МВнР препоръчват на българите, които пътуват за Гърция, да се информират предварително за разписанията на 
обществения и морски транспорт. За стачките информация могат да прочетат на сайта apergia.gr, който е наличен само на 
гръцки език. 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Атина или с генералното 
ни консулство в Солун. 
 
Club Z 
 
√ МВФ препитва Кристалина Георгиева днес 
Процесът на избор на изпълнителен директор на фонда завършва на 4 октомври 
Очаква се днес изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) в пълен състав да направи интервю с 
Кристалина Георгиева, която е единственият кандидат за поста управляващ директор, предаде БТА . 
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Агенцията припомня, че това стана известно при редовната пресконференция на говорителя на Фонда Джери Райс по-рано 
този месец. 
Интервюто бе предшествано от индивидуални събеседвания на Георгиева с представители на органа, определящ 
политиката на фонда. 
МВФ планира да завърши процеса по избор на нов ръководител до 4 октомври. 
При най-добрия сценарий окончателният избор трябва да бъде приет с консенсус, но при необходимост не е изключено и 
гласуване. Фондът предпочита консенсусния метод и при избиране на висше ръководство му придава особено значение, 
отбелязва ТАСС. 
МВФ промени устава си в частта за възрастовото ограничение, което беше в сила за кандидата за поста управляващ 
директор, така че кандидатурата на г-жа Георгиева, която навърши 66 години на 13 август, да бъде валидна. 
От 1951 година регламентът на Фонда забраняваше определянето на кандидат на възраст 65 години или повече за този 
пост и не допускаше титулярът на поста да изпълнява функциите си след навършването на 70 години. 
Георгиева бе определена като кандидат на ЕС за шеф на МВФ на 2 август. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ България иска по-висок процент обвързана подкрепа в новата ОСП 
Mинистърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева се срещна с френския си колега Дидие Гийом в рамките 
на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие в град Хелзинки, съобщиха от МЗХГ. 
Реформата на Общата селскостопанска политика 2021-2027г. Страната ни настоява за осигуряването на адекватни нива на 
обвързана подкрепа. ,,За да запазим настоящата подкрепа към фермерите трябва да се даде възможност на държавите да 
прилагат схемата на нива от 18%+2% за протеинови култури, при условие, че няма да може да продължим преходната 
национална помощ, както предвижда предложението на ЕК”, посочи българският министър. 
Десислава Танева запозна френския си колега с анализ на Института по аграрна икономика за прилагането на обвързаната 
подкрепа в периода 2015- 2019г. ,,Той показва, че нямаме изкривяване през последните 5 г. и подкрепата е насочена към 
малките и средни земеделски стопани”, отбеляза Танева. Тя изтъкна, че България и Франция винаги имат единомислие по 
важните теми. По време на срещата двамата министри обсъдиха и търговското споразумение Меркосур. Десислава Танева 
коментира, че документът ще се отрази негативно на пчеларите в България. ,,Отчитайки интересите на евентуалните 
засегнати сектори, България не би могла да подкрепи изцяло ратифицирането на търговското споразумение в частта, 
касаеща селскостопанските стоки. Споделям притесненията на бранша”, допълни Танева.От своя страна министър Гийом 
заяви, че Франция също не приема в този вид търговското споразумение. Дидие Гийом посочи, че Франция настоява за 
приемане на законодателство за етикетиране на продуктите с посочена страна на произход. От своя страна българският 
министър заяви, че в България предстои промяна на законодателството в областта на храните и темата ще бъде 
предложена по време на обсъждането. 
 
News.bg 
 
√ Домакинствата избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 г. 
Домакинствата ще могат да си избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 година. Това заяви във Велико 
Търново министърът на енергетиката Теменужка Петкова, цитирана от БНР. 
По думите й либерализацията за пазара на електроенергия за домакинствата и малките потребители е трябвало да бъде 
факт преди година. 
Процесът започна, но в пълнота ще е се случи не по-рано от 2020 година, посочи енергийният министър Теменужка 
Петкова. 
"Може би от следващия регулаторен период постепенно да се върви към пълно либерализиране на пазара, като в цената 
на електрическата енергия, която сега е регулирана, постепенно ще се вкарва една малка част, която е на цената на пазара, 
а не, както е сега, КЕВР да регулира изцяло цената за битовите потребители и за малкия бизнес", обясни енергийният 
министър. 
Петкова увери, че включването на домакинствата към свободния пазар на ток няма да доведе до увеличение на цените за 
бита. 
 
Investor.bg 
 
√ Започва плановият годишен ремонт на Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" 
Очаква се той да продължи до края на октомври  
От 22 септември започва плановият годишен ремонт на Шести блок на АЕЦ “Козлодуй”, съобщават от пресцентъра на 
ядрената централа. 
През периода на спирането ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни работи, профилактика на оборудването и на 
системите на блока, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво за новата горивна кампания. По време на 
ремонта ще продължи осъществяването на дейности, свързани с дългосрочната експлоатация на блока. 
Предвижда се плановият годишен ремонт на Шести блок да продължи до края на октомври. 
Пети блок на АЕЦ “Козлодуй” работи с пълно натоварване на мощността. 
Припомняме, че в началото на август Шести блок работи за кратко с намалена мощност заради изключване на две от 
главните циркулационни помпи. Впоследствие от атомната централа съобщиха, че проблемът е отстранен. В началото на 
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юли след късо съединение Шести блок отново бе спрян. Тогава от централата увериха, че системите за защита са сработили 
според изискванията.  
По-рано тази седмица министерството на енергетиката съобщи, че се очаква до няколко седмици Агенцията за ядрено 
регулиране да издаде лиценз за продължаване живота на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“. По този начин ще се гарантира 
ефективната работа и на двата енергоблока в рамките на допълнителния срок на експлоатация.  
В началото на юни приключи плановият годишен ремонт на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“. 
 
√ Как Китай избегна търговска рецесия 
Шоковете от митата бяха компенсирани от валутна обезценка и разумни фискални и монетарни стимули  
Ескалацията на търговската война между САЩ и Китай през последните 18 месеца засегна бизнес настроенията и растежа 
в развитите икономики, пише Гавин Дейвис за Financial Times. 
За разлика от това растежът на активността в Китай остана сравнително силен на ниво от около 7 на сто, а инфлацията е 
близка до 3-процентовия целеви таван на Китайската народната банка. Тази издръжливост е изненадваща, тъй като много 
анализатори (и вероятно администрацията на Доналд Тръмп) очакваха Китай да бъде основната жертва от търговските 
войни.  
Как Китай успява да преживее търговския шок досега? Първият въпрос е да се определи количествено размерът на 
външния шок за китайската икономика от търговските войни. 
Икономистът от Goldman Sachs Андрю Тилтън, който публикува отлични емпирични изследвания за търговската война, 
изчислява, че първоначалните мита, които влязоха в сила преди 1 август 2019 г., са свили брутния вътрешен продукт на 
Китай с 0,4 на сто само чрез преките търговски ефекти. Това до голяма степен съответства на намаляването на приноса на 
нетната търговия към разходите в БВП за периода 2017-19 г., което предполага, че прогнозата е коректна. 
Имаше също и потенциално много по-големи отрицателни ефекти върху бизнес инвестициите от огромния ръст на 
несигурността по отношение на търговската политика. Много е трудно те да бъдат оценени. 
Въпреки това икономисти от Федералния резерв наскоро публикуваха проучване, според което несигурността на 
търговската политика ще намали реалния БВП в развиващите се икономики, включително Китай, с около 0,9% до края на 
2019 г. Това е много близо до глобалните оценки, публикувани миналата седмица от икономисти от МВФ, а също е близо 
и до регистрирания спад на инвестиционните разходи от чужденци в Китай, както и от китайски износители, от началото 
на търговската война. 
Ако оценките са точни, те показват, че влиянието на търговската несигурност върху китайския БВП е около три пъти по-
голямо от прякото търговско въздействие, което прави общото свиване на БВП равно на 1,3%. 
Този шок бе компенсиран от навременни стимули и обезценяване на валутата. 
След началото на търговската война бяха облекчени няколко елемента от вътрешната икономическа политика, макар че 
това беше направено разумно, чрез продължаващи усилия за намаляване растежа на дълга в икономиката, особено в 
сенчестия банков сектор. 
Имаше акцент върху фискалните стимули, които (според МВФ) ще увеличат общия бюджетен дефицит с 1,5 на сто от БВП 
само през 2019 г. Освен това паричната политика бе облекчена, но само „разумно“. Основният показател на монетарната 
политика, 12-месечният лихвен процент по средносрочните заеми, остана непроменен, докато коефициентът на 
задължителни резерви на банките беше намален с 4 процентни пункта. Кредитната политика бе разхлабена, като JPMorgan 
очаква общата сума на кредитите да нарасне с 12 на сто през 2019 г. Жилищната политика е изключение, след като не беше 
предприето облекчаване на регулациите, което може би ограничава строителството засега. 
Индексът на Goldman Sachs за цялостната позиция на макрополитиката в Китай съдържа всички тези елементи, като 
облекчаването изглежда достатъчно голямо, за да компенсира почти изцяло шоковете от митата и несигурността по време 
на търговските войни. 
В допълнение, 6-процентният спад на валутния курс от второто тримесечие на 2018 г. може да доведе до допълнително 
увеличение на БВП от около 0,7% за тригодишен период, изчислено от последното проучване на МВФ за валутните ефекти 
върху глобалната икономическа активност. 
В обобщение, целият шок от търговските войни до август 2019 г. бе компенсиран от регулаторните намеси в Китай. 
В резултат на това Китай изглежда по-малко загрижен за допълнителните мита, обещани от президента Тръмп на 1 и 23 
август. Някои от тези нови мерки бяха отложени, но като цяло те биха представлявали допълнителен шок, почти толкова 
голям, колкото всички мерки до юли 2019 г. Държавният съвет на Китай отговори, като обяви нови фискални и парични 
мерки, които се очаква отново да компенсират отчасти или напълно новия шок. 
През последните дни и двете страни - особено Белият дом - изглежда отстъпиха от ръба. Тъй като американската 
икономика сега се забавя повече от китайската, Тръмп има голям стимул да постигне примирие преди началото на 
кампанията си за преизбиране. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Чужда самоличност: починалият български боксьор в Албания се представял за братовчед си - по следите на 
всички версии; 

- Идеи за София - Мая Манолова преди старта предизборната кампания: 
- Внимание: животни на пътя Тулово-Казанлък взимат жертви - има ли решение на проблема? 
- Проверки в детските кухни - за какви нарушения ще следи Българската агенция за безопасност на храните? 
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√ Предстоящи събития в страната на 24 септември 
Ню Йорк. 

- Президентът Румен Радев е на работно посещение в Ню Йорк и ще участва в тържественото откриване на общия 
дебат на 74-тата сесия на Общото събрание на ООН. Външният министър Екатерина Захариева също ще бъде част 
от откриването. 

*** 
Сеул. 

- Министър-председателят Бойко Борисов ще бъде на официално посещение в Република Корея. 
*** 
София.  

- От 10.00 часа на „Дондуков 2" вицепрезидентът Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Военния комитет 
на НАТО главен маршал от авиацията сър Стюарт Пийч. 

- От 15.00 часа в Министерството на отбраната ще се състои пресконференция. В нея ще участват началникът на 
отбраната генерал Андрей Боцев, председателят на Военния комитет на НАТО главен маршал от авиацията сър 
Стюарт Пийч и заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов. 

- От 11.00 часа пред Съдебната палата ПП „Атака" организира протест заради предсрочното освобождаване на 
Полфрийман. 

- От 10.00 часа в Техническия университет ректорът чл.-кор. проф. дтн. инж. Георги Михов тържествено ще откриe 
академичната 2019/2020 година. 

- От 18.00 часа в салона на Софийската св. митрополия ще бъде представена книгата „Духовно израстване в Христа" 
на архимандрит Вартоломей, игумен на манастира Есфигмен - Света гора. 

*** 
Асеновград. 

- От 16.00 часа на площад „Николай Хайтов" ще започне информационната борса за набиране на войници и матроси 
за Българската армия. Инициативата е част от информационната кампания на Министерството на отбраната за 
популяризиране на военната професия „Бъди войник". Ще бъде даден брифинг от генерал Николай Караиванов, 
началник на щаба на Сухопътните войски. От 18.00 часа на откритата сцена на Асеновград ще се проведе концерт 
на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили и Представителния ансамбъл на Въоръжените 
сили. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в Областна администрация - Благоевград ще се проведе Областна епизоотична комисия. 
- От 11.45 ч. кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще направи инспекция на новия светофар на входа на кв. 

„Струмско". 
- От 12.30 ч. кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще направи първа копка за подмяна на ВиК на ул. „Стара 

планина" (при № 13). 
- От 13.15 ч. кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще открие детска площадка в село Рилци (при Кметството). 
- От 14.00 ч. кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще открие детска площадка при ж.к „Ален мак" № 38 

(„Бялата висота") 
- От 14.45 ч. кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще открие детска площадка при ж.к."Орлова чука" (при бл. 

216) 
- От 17.00 ч. кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще представи Система за видеонаблюдение - зала №5 на 

Община Благоевград - Център за видеонаблюдение в Община Благоевград - Център за видеонаблюдение в ОД 
МВР. 

*** 
Бургас 

- В 9.00 часа в Културен център „Морско казино" ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Бургас. 
- В 17.00 часа в Културен център "Морско Казино" Елена Хаджистоянова ще предаде на кмета Димитър Николов 

като дарение пианото на големия български композитор Тончо Русев. 
*** 
Горна Оряховица. 

- От 11.00 часа ще бъде открита обновената и модернизирана ДГ „Първи юни". 
*** 
Добрич. 

- От 17.00 часа на стадион „Дружба" ще се проведе награждаване на ветерани, заслужили деятели и ръководители 
на ФК „Добруджа". В 17.30 часа ще се състои и демонстративен футболен мач между ветерани на „Добруджа" и 
звезди на българския футбол по повод 100 години футбол в Добрич. 

*** 
Карнобат. 

- От 16.30 часа в Центъра за обществена подкрепа на ул. „Алекси Нейчев" 14 ще се проведе среща с хора, които 
желаят да станат осиновители. На събитието ще бъде дадена подробна информация по всички аспекти на 
осиновяването на дете в България. 

*** 
Кърджали. 
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- От 10.30 часа в кв. „Студен кладенец" ще се състои церемонията по официалното откриване на Детска градина 
„Мир". 

*** 
Перник. 

- От 9.00 часа в Заседателната зала на Общината кметът Вяра Церовска ще направи отчет за работата на Община 
Перник за мандат 2015 - 2019 г. От 10.30 часа ще се проведе обществено обсъждане на проект за Програма за 
качеството на атмосферния въздух на Община Перник 2017-2021 г. 

*** 
Русе. 

- От 14.00 часа в зала „Княз Александър I" на Историческия музей ще се проведе кръгла маса, посветена на 130 
години от смъртта на Захари Стоянов. 

*** 
Стара Загора. 

- От 13.30 часа в общинската зала „П. Р. Славейков" експерти от Министерството на културата ще проведат 
информационна среща по програма за финансиране на артистични и творчески събития. 

- От 17.00 часа на алея „Стара Загора" в парк „Пети октомври" ще бъде представена фотодокументалната изложба 
„Град, възкръснал от руините", посветена на 140 години от възстановяването на Стара Загора. 

 
 
 


