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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БГ Предприемач 
 
√ Кръгла маса обсъди мерки за ограничаване на измамите с болничните листове  
Асоциация на индустриалния капитал в България настоява, по примера на повечето европейски страни. при изплащане на 
болничните да се въведе период на изчакване. 
„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“, заяви председателят на АИКБ, Васил 
Велев по време на кръглата маса на тема „Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото феномен“. 
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. 
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. 
Бисер Петков заяви, че 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, 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, който да не се прилага при тежки заболявания. 
Председателят на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм Петър Кънев предложи кратък период 
на изчакване, след който да се включат с изплащането работодателите, а след това НОИ. Той изтъкна 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, между които Германия, Португалия, Румъния, Словакия и Хърватия няма изчакване. 
Заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова акцентира на връзката на проблема с демографския 
проблем и поиска 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. Предложението бе подкрепено и от Председателят на парламентарната социална комисия Хасан Адемов. 
В дискусията, 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. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът предлага първите 3 дни болничен да са за сметка на работника 
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". 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 
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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. 
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. 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. 
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. 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. 
 
Дарик  
 
√ Премиерът Борисов е на тридневно посещение в Южна Корея 
Министър-председателят Бойко Борисов е на тридневно посещение в Южна Корея. Късно вечерта вчера премиерът и 
водената от него делегация пристигна в Сеул. 
По време на визитата си Борисов ще се срещне с премиера на Южна Корея Ли Нак-йон и с президента на Южна Корея Мун 
Дже-Ин. Министър-председателят ще посети Университета за чужди езици “Ханкук” в Сеул, Световната централа по 
таекуондо KUKKIWON, както и Центъра за научноизследователска и развойна дейност на компанията “Hyundai Motor 
Group” в град Хуасонг. 
Министър-председателят е начело на правителствена делегация, в която влизат четирима министри: вицепремиерът и 
министър на отбраната Красимир Каракачанов, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на транспорта 
Росен Желязков и министърът на икономиката Емил Караниколов. Целта на посещението е разширяване на 
сътрудничеството между България и Република Корея в политическия, икономическия и културния диалог между двете 
страни. 
Бизнес делегацията, водена от премиера, включва председателя на АИКБ Васил Велев, шефа на БСК Радосвет Радев, 
председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, както и председателя на Търговска и 
Индустриална Камара на България и Корея Калин Дамянов. Ръководителят на бизнес-делегацията Бойко Таков, 
изпълнителен директор на ИАНМСП, ще подпише Меморандум за разбирателство с Корейската агенция за търговия и 
инвестиции и Корейската асоциация на вносителите. По време на посещението изпълнителният директор на Българска 
агенция за инвестиции Стамен Янев също ще подпише меморандум за разбирателство с Корейската агенция за търговия и 
инвестиции. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Средата на сигурност не се подобрява, а недоверието нараства  
Поставянето на Целите на устойчивото развитие на водещо място сред приоритетите на настоящата сесия на Общото 
събрание на ООН е навременно. Това заяви президентът Румен Радев в речта си пред политически форум на най-високо 
равнище в рамките на 74-ата сесия на Общото събрание на ООН. Европейското Бъдеще на Западните Балкани пък беше 
основен акцент в четиристранна среща на външните министри от България, Хърватия, Румъния и Гърция, в която участва 
вицепремиерът Екатерина Захариева. 
17-те основни Цели на устойчивото развитие до 2030 г. са видимо акцент, на който тазгодишната сесия на ООН обръща 
особено в това число и визуално внимание. Всеки участник и гост на организацията може да ги прочете на плочите пред 
входа на сградата, на специални пана по алеите и на много други места на територията на организацията. 
В речта си по темата българският държавен глава подчерта, че усилията за постигане на промяна до 2030 г. и предприетите 
мерки за социално развитие са основателно насочени към сфери като икономическо развитие, социална сплотеност и 
борба с климатичните промени. По думите му обаче подкопаването на основания на правила международен ред води до 
нестабилност. 
Румен Радев - президент: Годишният ръст на разходите за отбрана е показателен за това, че средата на сигурност не се 
подобрява, а в същото време недоверието нараства. Устойчивото развитие може да бъде постигнато единствено при 
наличието на по-ефективен глобален механизъм за сигурност, който насърчава диалога и многостранната дипломация, 
които напоследък са изложени на силен натиск. 
Устойчивото развитие не е възможно без социално сближаване, подчерта още държавният глава, а бедността, социалните 
неравенства и липсата на сигурност превръщат хората в бежанци или мигранти, същевременно подклаждайки напрежение 
и ксенофобия в приемащите държави. 
Румен Радев - президент: Не на последно място ние трябва да се научим как да разчитаме специфичните културни кодове 
на „другите", което би довело до много по-добро разбиране на социално-политическите процеси и мотивацията на 
обществата. Това е задължително условие за развитието на културата на мирно съжителство. 
В четиристранна формат в рамките на ООН на външните министри от България, Гърция, Румъния и Хърватия, създаден в 
началото с цел общи действия срещу мигрантските потоци, първите дипломати на четирите държави акцентираха сега 
върху важността на европейската перспектива за всички страни от Западните Балкани и начало на преговорите с Албания 
и Северна Македония не по късно от октомври месец. 
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Считаме, че трябва на всяка цена да започнат 
преговори и двете държави даже подготвяме декларация от името на четирите министри. България счита, аз считам, че 
разделянето на двете държави би било грешка и считам, че и Албания трябва да започне преговори тази година октомври 
месец. 
Четиримата министри обсъдиха и необходимостта от спешни мерки за възобновяване на диалога Белград-Прищина, чиято 
липса в момента според тях спира европерспективата на всички страни от региона. 
Официалната реч на българския държавен глава от трибуната на Общото събрание на ООН ще бъде утре около 18 часа 
българско време. 
 
√ Теглят номерата на участниците в местните избори 
В Централната избирателна комисия ще бъде изтеглен жребият за поредността на номерата, под които отделните партии 
и коалиции ще участват в местните избори. 
Одобрени са техническите характеристики на бюлетините. Те ще са 4 вида - за общински съветници, за кмет на район, за 
кмет на община и за кмет на кметство с над 350 души население. 
 
√ Ангелкова апелира хотелиерите да продължат да обслужват туристите на "Томас Кук" 
Министерството на туризма ще направи връзка със затворилите вчера дъщерни дружества на фалиралия британски 
превозвач "Томас Кук" в Холандия и Полша. Това съобщи в интервю за БНТ министърът на туризма Николина Ангелкова. 
По думите й, българските хотелиери трябва да продължат да обслужват туристите на "Томас Кук", защото в противен 
случай, имиджът на България ще пострада и те не биха се върнали отново у нас. 
Към момента блокираните в страната чужди туристи са близо 6000, една трета от тях са британски граждани, за които е 
осигурено извозване. Гаранционният фонд АТОЛ гарантира на хотелиерите единствено плащания след обявяването на 
фалита, за месеците юли и август, българските дружества ще търсят сами парите си по съдебен ред. 
В някои от следващите дни Николина Ангелкова ще поиска среща с финансовия министър Владислав Горанов и 
хотелиерите, които предлагат облекчаване на данъците, за да могат да понесат щетите от фалита на "Томас Кук". 
 
√ Промени в НПК влизат на първо четене в НС 
Промените в Наказателно-процесуалния кодекс влизат на първо четене в Народното събрание. Става въпрос за това дали 
да отпадне или не съкратеното производство, при което обвиняемите могат, след самопризнания, да получават намалена 
присъда. 
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Предложенията са съкратено следствие да не се допуска при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда. 
Граждански протести съпътстваха обсъждането на Закона миналата седмица. Близки на жертви на убийства излязоха с 11 
искания. Едни от най-съществените са: да не се допуска помилване при доживотен затвор за убийство и да се отказва 
смекчаване на присъдата след самопризнания. 
 
√ Демократите в САЩ започнаха разследване за импийчмънт на Тръмп 
Доминираната от демократи американска Камара на представителите започва разследване срещу Доналд Тръмп, което 
може да доведе и до импийчмънт. 
Новината беше съобщена от председателката на Камарата - Нанси Пелоси, която заяви, че никой не е над закона, 
включително президентът. 
Доналд Тръмп ще бъде разследван дали е поръчал на украинския президент Володимир Зеленски да му помогне в опит 
да злепостави бившия вицепрезидент и настоящ кандидат-президент Джо Байдън. Тръмп определи започналото 
разследване като "лов на вещици". 
 
В. Банкерь 
 
√ Депутатите ще гласуват законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 
От 9 часа ще се проведе пленарно заседание на народното събрание. В дневния му ред има четири точки. 
Ще се проведе първо гласуване на законопроекти за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители са: 
Корнелия Нинова и група народни представители (на 2 септември), Искрен Веселинов и група народни представители (на 
3 септември), Веселин Марешки и група народни представители (на 5 септември). 
Първо гласуване ще има и на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който е внесен от Анна 
Александрова и група народни представители на 5 септември. 
В дневния ред е и второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са 
Валентин Николов и група народни представители на 19 юни. Документът вече е приет на първо гласуване на 27 юни. 
Второ гласуване ще има и на законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, 
който е внесен от Александър Сабанов и група народни представители още на 13 декември миналата година. Приет е на 
първо гласуване на 4 септември. 
След гласуванията в зала ще има редовни заседания и на шест от парламентарните комисии. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев ще направи изказване в рамките на панел, организиран от ЮНЕСКО 
Президентът Румен Радев ще направи изказване в Ню Йорк в рамките на панела на високо равнище, организиран от 
ЮНЕСКО и посветен на темата за бъдещето на образованието. Радев ще участва и в Глобалния бизнес форум на Майкъл 
Блумбърг. 
По-рано в Ню Йорк президентът посочи като тревожна тенденцията за покачване на разходите за отбрана, което показва, 
че средата на сигурност не се подобрява: 
"Устойчивото развитие може да бъде постигнато единствено при наличието на по-ефективен, глобален механизъм за 
сигурност, който насърчава диалога и многостранната дипломация, които напоследък са изложени на силен натиск". 
 
√ Захариева коментира речта на Тръмп и развитието по Брекзит 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, която е в Ню Йорк за Общия дебат в ООН, коментира 
речта на американския президент Доналд Тръмп и развитието около излизането на Великобритания от ЕС. 
В речта на американския президент българският външен министър Екатерина Захариева отличи темата за патриотизма 
като алтернатива на глобализацията в стремежа към мир. 
„Трябва да изградиш и мира и демокрацията, и правата на човека. Споделените ценности започват от собствената ти 
държава. Ако не изградиш силни институции, ако не изградиш силна демокрация в собствената си държава няма как да 
очакваш в света да господства демокрацията и правата на човека“, каза тя. 
Захариева, която е част от българската делегация в ООН, коментира и решението на британския конституционен съд, с 
което бе обявено за незаконно разпускането на парламента. По думите ѝ това не усложнява ситуацията с бъдещето на 
Брекзит. 
„Това, което се очаква от всички нас в ЕС, е наистина да предложат конкретни мерки, след като имат различни идеи за този 
бекстоп механизъм. Така ли иначе ЕС е обединен и счита, че това, което е постигнато и което е важно за сигурността във 
Великобритания и за сигурността в Ирландия, е да се запази споразумението от Разпети петък“, посочи тя. 
 
√ Производството на петрол в САЩ ще достигне пик през 2031 година 
Добивът на петрол в Съединените щати ще достигне своя максимум през 2031-а година от 14,53 млн. барела на ден и след 
това ще спадне до 11,86 млн. барела дневно към 2050-а година, прогнозира американската Агенция за енергийна 
информация (EIA) в своята тазгодишен доклад "Международни енергийни перспективи". 
Според доклада глобалното потребление на енергия ще скочи с 50% между 2018-а и 2050а-година, водено предимно от 
ново търсене в Азия. Очаква се по-голямата част от новото потребление да идва от промишлеността, особено от 
рафиниращата индустрия, миннодобива, промишленото производство, селското стопанство и строителството. 
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Възобновяемите енергийни източници се разглеждат като най-бързо развиващия се източник на производство на енергия, 
тъй като използването им се очаква да се увеличи с 3,1% до 2050-а година, докато използването на нефт и други течни 
продукти ще нарасне с 0,6%, а използването на въглища ще нарасне с 0,4% през периода 2018 - 2050. 
 
В-к Стандарт 
 
√ Кристалина Георгиева става днес шеф на МВФ 
Управителният съвет на Международния валутен фонд ще одобри днес Кристалина Георгиева за управляващ директор на 
Международния валутен фонд. Това ще стане, след като на изслушването във вторник тя е убедила членовете на борда, 
че е подходяща за поста, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на свой източник от съвета. 
Гласуването е в значителна степен церемониално, а българката, подкрепена от самото начало от френския президент 
Еманюел Макрон, е кандидат на Европейския съюз и има негласното одобрение на САЩ, допълва агенцията. 
"Тя убеди съвета, че е лидерът, от който тази институция се нуждае, както и че е силен привърженик на мултилатералната 
система", разказва източникът на "Ройтерс", пожелал анонимност поради това, че обсъждането на кандидатурата не е 
публично. 
Георгиева, която в момента е вторият човек в йерархията на Световната банка, става първият управляващ директор на МВФ 
от развиваща се икономика и втората жена начело след Кристин Лагард, която се оттегли на 12 септември. Тя има  
репутация на лидер, който е прям, защитава равнопоставеността на жените и се бори с климатичните промени, изброява 
"Ройтерс". 
Новият директор ще ръководи кредитна институция с близо 1 трилион долара, но в сложен момент за световната 
икономика и търговия - основно заради търговската война САЩ-Китай, ръста на протекционизма и оттеглянето на 
Вашингтон от редица установени международни структури. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Започват преговорите по спорния пакет „Мобилност“ 
Транспортната комисия на Европейския парламент даде „зелена светлина“ за преговори или т.нар. триалози по пакет 
"Мобилност" между Европейския парламент, държавите членки и Еврокомисията. 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. 
Триалозите са решаващи, защото след като те преминат вече пакетът "Мобилност" може да бъде одобрен и ще влезе в 
сила. 
Евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков коментира пред БНР, че категорично трябва да отпаднат 
клаузите за връщането на водача и на превозното средство в страната отправна точка. По останалите спорни текстове 
според него трябва да се намери компромис до степен, в която бизнесът да продължи да работи добре и да се развива. 
"Не беше нещо неочаквано, предвид вота от миналата седмица, така че ние се подготвихме за този сценарий и от тук 
нататък следва изпращане на тези досиета на междуинституционален дебат. Нашата основна амбиция остава в търсене и 
намиране на някакъв компромисен вариант", коментира евродепутатът от групата на на социалистите и демократите и 
член на комисията Петър Витанов. 
Миналата седмица транспортната комисия отхвърли предложението пакетът да бъде изтеглен от Еврокомисията. По-късно 
министърът на транспорта Росен Желязков заяви, че ще се бори за отпадането на клаузата за връщането на камионите в 
страната отправна точка на всеки 4 седмици, като се базира на въглеродните емисии, които такова действие би причинило. 
Вероятно България ще трябва да направи някакви компромиси по пакета "Мобилност", защото 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. 
В момента Финландия председателства ЕС, така че Финландия ще бъде първата държава, която ще се занимава, ще 
ръководи преговорите. Не се очаква обаче разговорите да приключат до края на годината. Вероятно те ще продължат и по 
време на хърватското председателство. 
 
News.bg 
 
√ Проверяват готови ли са енергийните дружества за зимата 
Започват проверки за готовността на енергийните дружества за зимния сезон, съобщават от Министерството на 
енергетиката. 
Целта е да се намалят неблагоприятните последствия от природни бедствия и аварии през есенно-зимния период. 
Инспекциите започват от днес и ще продължат по график до 11 октомври. 
В периода 24-27 септември ще бъдат проверени обекти на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и 
"Електроразпределение Юг" ЕАД в района на Ямбол, Карнобат, Айтос, Бургас и Пловдив. 
От 30 септември до 4 октомври ще бъдат инспектирани обекти на ЕСО ЕАД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД в района 
на Банско, Разлог, Белица, Гоце Делчев и Хаджидимово, а между 7 и 11 октомври предстои проверка на обекти на ЕСО ЕАД 
и "Електроразпределение Север" АД в района на Бяла, Борово, Две могили, Русе, Ветово и Цар Калоян. 
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Investor.bg 
 
√ Паричното предлагане забави ръста си през август 
В края на миналия месец жилищните заеми отбелязват увеличение на годишна база с 12,4%, следвани от 
потребителските кредити, при които повишението е с 11,2% 
Паричното предлагане в България расте със 7,7% на годишна база през август, докато годишният ръст през юли беше 7,9%, 
показват данните от паричната статистика на Българска народна банка (БНБ). За сравнение годишният ръст през юни беше 
7,8%, през май – 9,1%, а през април – 11,1%. 
За един месец широките пари (паричния агрегат М32) се увеличават на годишна база със 7,7% при 7,9% годишно 
нарастване през юли. Към 31 август те достигат 98,507 млрд. лв. (85,1% от БВП) при 97,570 млрд. лв. към юли 2019 г. (84,3% 
от БВП). Според прогнозните данни на централната банка брутният вътрешен продукт за тази година трябва да достигне 
115,729 млрд. лева. 
Най-бързоликвидният компонент на широките пари – паричният агрегат М14, известен като „тесни пари“, който включва 
парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през август се 
увеличава с 12% на годишна база (12,7% годишен ръст през юли). 
 

 
 
В края на август депозитите на неправителствения сектор са 81,591 млрд. лв., като на годишна база растат със 7,3% (7,7% 
годишно повишение през юли 2019 година). 
Спестяванията на бизнеса достигат 24,559 млрд. лева, като годишният ръст е с 3,1% (3,9% годишно повишение през юли). 
Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 29,7% на годишна база през август (през юли годишното повишение 
беше 35,1%) и в края на месеца достигат 3,372 млрд. лв. 
Домакинствата и фирмите, които ги обслужват, към 31 август са спестили 53,660 млрд. лв. За една година техните депозити 
се увеличават с 8,2% на спрямо същия месец на 2018 г. (8,1% годишно нарастване през юли 2019 година). 
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Нетните вътрешни активи са 61,199 млрд. лв. в края на август като за една година се увеличават с 10,6% (5.8% годишно 
повишение през юли 2019 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 60,471 
млрд. лв. и нараства спрямо август 2018 г. със 7,5% (3,4% годишно увеличение през юли). 
През август 2019 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 6%, като достигат 61,569 млрд. лв. (6,5% 
годишно увеличение през юли). 
В края на август 2019 г. кредитите за фирмите и домакинствата са 59,932 млрд. лв. при 59,860 млрд. лв. към юли. През 
миналия месец те растат на годишна база с 6% (6,5% годишно повишение през юли 2019 година). 
В централната банка отчитат, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и 
от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните 
дванадесет месеца е 397,8 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 413,5 млн. лв. (в т. ч. 4q6 
млн. лв. през август 2019 година), а обратно изкупените кредити – 15,7 млн. лв. (през август 2019 г. няма обратно изкупени 
кредити). 
Заемите за фирмите нарастват с 3,3% на годишна база през август (4,3% годишно повишение през юли) и към 31 август 
достигат 33,585 млрд. лв. 
Кредитите за домакинствата са 23,212 млрд. лв. И за една година се увеличават с 8,8% (8,7% годишно повишение през 
юли). 
В края на август жилищните заеми са 11,406 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 12,4% (12,3% годишно увеличение 
през юли). 
Потребителските кредити възлизат на 9,893 млрд. лв. и за една година се увеличават с 11,2% (годишното повишение през 
юли също беше с 11,2%). 
На годишна база другите кредити намаляват с 39,7% (40,8% годишно понижение през юли), като достигат 574,3 млн. лева. 
Заемите, предоставени на финансови предприятия, в края на август са 3,134 млрд. лв.  
 

 
 
Към 31 август чуждестранните активи са 58,897 млрд. лв., докато в края на юли бяха 60,015 млрд. лв. За една година те 
нарастват с 6,8%, като през юли годишното повишение беше 11,5%. През август чуждестранните активи се увеличават с 
5,4% на годишна база (9,5% годишен ръст през юли), като достигат 68,389 млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 9,491 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 2,7% (1,6% годишно понижение през юли).   
 
Еconomy News 
 
√ Нужни са още 7-10 индустриални зони 
Правителството подготвя специално законодателство за индустриалните зони, защото имаме нужда от още 7 до 10 
индустриални зони, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев, който бе на посещение в Севлиево. Тук е едно от най-
добрите места в България, къде може да се случи подобно съоръжение, поясни той. Разговори в тази насока ще се водят с 
Министерството на икономиката. „На първо време това мисля, че може да бъде част от държавното предприятие 
„Индустриални зони", обясни намерението на държавата вицепремиерът. 
Както е известно Национална компания индустриални зони ЕАД е дружество към Министерството на икономиката, което 
проектира, развива и управлява индустриални, икономически и свободни зони. Компанията подпомага създаването на 
благоприятни условия за инвеститорите, съдейства на бизнеса за реализация на проекти в икономически зони с готова 
инфраструктура. Дружеството също така предлага промишлени терени и производствено-складови помещения в зони с 
първокласни локации, отлична инфраструктура и транспортни връзки. 
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Към момента компанията управлява 11 проекта в цялата страна с обща площ над 7,4 милиона квадратни метра.  Шест 
действащи проекта са в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград и Варна. В развитие са пет проекта – в Кърджали, Стара 
Загора, Карлово, Телиш и Суворово. 
 
√ Пивоварите от ЕС подписаха за етикетите  
В Брюксел асоциациите на пивоварите от държавите в ЕС подписаха Меморандум до 2022 г. на етикетите на бирените 
бутилки и кенове да се предоставя информация за съставките и енергийната стойност на пивото. Амбициозните цели бяха 
договорени доброволно с ЕК и бяха приети от Общото събрание на Пивоварите на Европа през юни тази година. Целта на 
меморандума е компаниите да поемат отговорност за въвеждането на тази практика, а браншовите организации да 
подкрепят тези усилия, включително чрез мониторинг и широка отчетност. 
Подчертан беше и фактът, че вече четири години членовете на Пивоварите на Европа доброволно изписват съставките и 
енергийната стойност на етикетите на продукцията си в съответствие с Регламент 1169/2011. С днешна дата в Европейския 
съюз 2 от всеки 3 бири вече имат информация за калориите, а 4 от всеки 5 бири - за съставките. В същото време България 
е сред първенците в изпълнението на този доброволен ангажимент на бранша, като приблизително 98% от 
произвежданото в страната пиво вече има върху етикетите си тази информация.  
Меморандумът за разбирателство и Brewers' Ambition 2022 бяха подписани от 37 организации, включително 25 
национални асоциации на пивоварите. На събитието бяха представени стотици различни марки бира от цяла Европа, 
включително и от България, които показват доброволното прилагане на изискванията за етикиране. Това демонстрира 
мащаба на ангажимента и все по-голямото разнообразие в бирения сектор на стария континент, който вече включва над 
9500 пивоварни.   
Най-общо една европейска лагер бира тип Пилзен има 90 - 92% вода, 4,2% алкохол, 2,9% въглехидрати, 0,3% белтък и 0% 
мазнини. Благодарение на естествените си съставки пивото съдържа и 0,2% фибри, 1000 микрограма/л. фенолни 
антиоксиданти, витамини и минерали. В една бутилка от 0.5 литра бира усреднено се съдържат около 10% от 
препоръчителната за възрастни дневна доза витамини В комплекс. В 100 ml бира има 42 кcal. 
В рамките на събитието, генералният секретар на Пивоварите на Европа Пиер-Оливие Бержерон коментира, че в ЕС има 
спад на употребата на алкохол като цяло. Конкретно за пивото, той заяви, че през последните пет -шест години 
консумацията на бира в Европа се стабилизира и дори леко се повиши за последните две години.  В същото време 
безалкохолната бира вече има сериозен дял в общия обем на бирения пазар, което се очертава и като трайна тенденция.   
 
Economic.bg 
 
√ Кьовеши ще е първият главен прокурор на ЕС 
Преговарящите в Eвропейския парламент и Европейския съвет се договориха за назначаването на Лаура Кьовеши за 
първи ръководител на новата прокуратура на ЕС  
Румънката Лаура Кьовеши ще е първият ръководител на главната прокуратура на Европейския съвет.  Преговарящите в 
Eвропейския парламент и Европейския съвет се договориха за назначаването на румънката, която е предпочитаният от 
евродепутатите избор за първи ръководител на новата прокуратура на ЕС. 
Преговорите между Европейския парламент и Съвета за новия главен прокурор на Европа, който да ръководи 
Европейската прокуратура (EPPO), продължават от миналата пролет. Преговарящият екип на Парламента подкрепи 
Кьовеши по време на преговорите, въпреки противопоставянето на Съвета до този момент. 
Споразумението за назначаването на Лаура Кьовеши за главен европейски прокурор сега трябва да бъде официално 
одобрено от Европейския парламент и от Европейския съвет. 
След споразумението с преговарящите на Съвета във вторник вечерта, председателят на Комитета за граждански свободи 
Хуан Фернандо Лопес Агилар заяви: „Г-жа Кьовеши е идеалният избор да стане главен прокурор на ЕС. Има отлични 
професионални компетенции. Освен това в момента Румъния не заема ключови постове в ЕС. Тя ще бъде една от силните 
жени, водещи ЕС отсега нататък“. 
"Много сме доволни, че г-жа Лаура Кьовеши ще ръководи новата европейска прокуратура. Тя отговаря най-добре на 
визията на Европейския парламент за силна и надеждна европейска прокуратура. Г-жа Кьовеши е изключително 
компетентна, с впечатляващи постиженията в борбата с корупцията и голяма смелост “, добави председателят на Комитета 
за бюджетен контрол Моника Холмайер (ЕНП). 
Лаура Кодруца Кьовеши е румънска юристка и бивша състезателка по баскетбол. Родена е в гр. Сфънту Георге, Румъния на 
15 май 1973 г. В периода 2013 – 2018 година ръководи Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния. 
Освободена е от длъжност от президента Клаус Йоханис след обвинения от страна на правосъдния министър Тудорел 
Тоадер в превишаване на правомощията и накърняване образа на страната зад граница. Решението за освобождаване 
идва след седмици на напрежение с управляващото ляво мнозинство, съпроводени с протести и искания за оставка на 
правосъдния министър. 
Лаура Кьовеши е един от символите на борбата срещу корупцията в Румъния. Под нейно ръководство бяха започнати 
съдебни разследвания срещу 14 бивши министри, 43 депутати и сенатори и 260 комунални политици. Сред тях бе и 
партийният лидер на социалдемократите Ливиу Драгня, който дълго време беше най-влиятелният човек в Румъния. От 
месец май 2019 Драгня излежава присъда от три и половина години по обвинение за данъчни измами. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 
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- Ще има ли ревизия на предсрочното освобождаване на Джок Полфрийман? 
- След фалита на туроператора "Томас Кук": сериозни загуби за българските им колеги - хотелиери искат данъчни 

облекчения 
- На ринга: в кръга състезател, треньор, състезание - Палми Ранчев боксьор и писател, специално за БНТ 
- Рекорден брой запалени стърнища - пожарникарите с тревожни сигнали 
- Как се контролира сигурността на децата в детските градини? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Кой е българинът, намерен мъртъв в китайското посолство в Брюксел? 
- Ще бъде ли върнат отново в затвора Джок Полфрийман след жалбата на семейството на убития Андрей Монов? 

Коментар на адвоката на австралиеца - Калин Ангелов. 
- За шпионския скандал и срещата на Корнелия Нинова с ген. Леонид Решетников. Разговор с Венцеслав Стефанов. 
- Загуби за 100 млн. лв. заради кризата с британския туроператор „Томас Кук". Ще има ли фалирали хотели у нас? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще бъде ли отменено предсрочното освобождаването Джок Полфрийман? И как австралиецът се е поправил в 

затвора, за да убеди съда, че трябва да лежи по-малко години? 
- Ще продължи ли да лекува лекарят от Пазарджик, поставял стентове на пациенти без да имат нужда? Говори 

председателят на лекарския съюз д-р Иван Маджаров 
- На живо от Гърция - разбиха схема за нелегални осиновявания от България и търговия с яйцеклетки. 
- Мистерия с българин, открит мъртъв в Брюксел. Близките му търсят причината за смъртта му 
- : Издирват се две сестри на 14 и 15 години, изчезнали преди дванайсет дни от Бургас 
- Какво каза 16-годишната Грета Тунберг на света за климатичните промени? И защо едно дете беше използвано за 

политическа реч в ООН? 
- Среща с Бай Тъньо и Димитър - Капитана - единственият вентрилоквист у нас, преди турнето им из България 

 
√ Предстоящи събития в страната на 25 септември 
Ню Йорк. 

- Президентът Румен Радев е на работно посещение. 
*** 
София. 

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа пред сградата на Адмиралтейството (при лоши метеорологични условия в парадното фоайе на Щаба 

на ВМС), на ул. „Преслав" 16, на официална церемония командира на ВМС на Република България контраадмирал 
Кирил Михайлов ще посрещне контраадмирал Роберехт. 

- От 09:00 часа, НДК, зала № 9, Висшият адвокатски съвет и Центърът за спогодби и медиация при Софийски районен 
съд и Софийски градски съд организират кръгла маса на тема: "Задължителна медиация в полза на страните - 
възможности и приложно поле". 

- От 10.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани 
в ЦИК в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 
г. 

- От 10:00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведен пресконференция, организирана от сдружението 
"Въздух за здраве", на тема: „Световен ден на белия дроб". 

- От 10:30 часа в зала „Музейна" на БЧК, бул. „Джеймс Баучер" 76, Кръгла маса на тема: "Повишаване на 
информираността на обществото за сърдечния арест и възможности за прилагането на своевременна 
дефибрилация от немедицински лица с помощта на автоматичен външен дефибрилатор". 

- От 11:00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция по повод предстоящото 
провеждане на Европейска нощ на учените 2019. 

- От 11:00 часа и 13:30 часа в гр. София, хотел „Света София", Министерство на околната среда и водите организира 
пресконференция и официална церемония за стартиране изпълнение дейностите по Проект № BG16M1OP002- 
1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите". 

- От 13:00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23, ще се проведе пресконференция. 
- От 16:30 часа в новоизграденото парково пространство за отдих и спорт в кв. 335 в „Зона Б-5" между блоковете 15, 

16 и 18, ще бъде представена „Градина на Доброто". 
*** 
Варна. 

- 9.00 часа контраадмирал Роберехт ще бъде посрещнат от командира на ВМС на Република България 
контраадмирал Кирил Михайлов с официална церемония пред сградата на Адмиралтейството (при лоши 
метеорологични условия в парадното фоайе на Щаба на ВМС), на ул. „Преслав" 16. След церемонията, в Щаба на 
Военноморските сили ще се проведат разговори между двамата командващи, в края на които те ще направят 
изявления за медиите - около 11.30 часа. 

- От 12.00 часа в заседателната зала в сградата на дирекция „Морска администрация-Варна", ще се проведе 
пресконференция по повод първата работна среща по проект: „Извършване на предпроектно проучване и 
изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за 
координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен 
район за търсене и спасяване (БМОРТС)" ще се проведе утре във Варна. Тя се организира от Изпълнителна агенция 
„Морска администрация", която е и възложител на проекта. 
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*** 
Видин. 

- От 11:00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на председателя на Общинската 
избирателна комисия -Видин Павел Петков във връзка с предстоящите местни избори на 27 октомври 2019 г. 

*** 
Добрич. 

- От 09:00 часа на Военното гробище - музей, отбелязването на Деня на Добрич - ще започне с панихида памет на 
загиналите за свободата на Южна Добруджа. 

*** 
Ловеч. 

- От 11.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе пресконференция. 
*** 
Перник. 

- От 10:00 часа, зала „Струма" на Областна администрация, ще се проведе регионална кръгла маса по проект 
„Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила". 

*** 
Пловдив. 

- В 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ПП СДС. Тема: Представяне на листа за общински 
съветници и на кандидати за районни кметове. 

- В 11.00 часа в галерия "2019" на улица "Гладстон" 32 ще бъдат представени кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пловдив 
Здравко Димитров, кандидатите за районни кметове и листата с кандидати за общински съветници от ГЕРБ. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.30 часа, в зала 2 на Общината ресорният зам.-кмет Йордан Николов и представител на фирмата-изпълнител 
„Телелинк", ще дадат пресконференция по повод изпълнението на проекта „Модернизация и развитие на 
устойчив градски транспорт в град Стара Загора - фаза ІІ". 

 


