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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Aз-буки 
 
√ Качественото образование е това, което осигурява бързо качествена заетост 
Визитка:  
Инж. Васил Велев има магистърски степени от факултет „Автоматика“ на ТУ – София, и по „Корпоративно управление“ от 
Икономическия университет – Варна. Зам.-председател е на Икономическия и социален съвет и на Съвета на фондация 
„Еврика“. Председател е на Съвета на настоятелите на ТУ – София. Един от учредителите на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (1996) и председател на Управителния съвет. Изпълнителен директор и член на съвета на директорите 
на дружества от ТОП 10 на Българската фондова борса.  
– Г-н Велев, все повече се говори, че поради ускорените технологични промени в следващите години редица професии 
ще изчезнат и ще се появяват работни места, изискващи непознати към момента компетентности. Един от 
приоритетите на екипа на МОН е въвеждането на т.нар. компетентностен подход, основан на разбирането, че 
образованието на XXI век не е само трупане на знания, но и формирането на отношения и умения – за учене, дигитални 
и предприемачески, критично мислене и креативност, ценностни ориентации... 
– Факт е, че развитието на технологиите изпреварва реформите в образованието. Знаем, че това е консервативна система, 
която трудно се променя.  
За компетентностен подход се говори в международен мащаб вече близо 60 години, но през последните десет нуждата от 
изграждането на компетенции наистина стана належаща. ЮНЕСКО формулира четирите глобални образователни 
компетентности – да се научим да познаваме, да правим, да живеем и да живеем съвместно. А в средата на 90-те години 
на миналия век Международната организация на труда идентифицира осем ключови компетенции за учене през целия 
живот, които бяха припознати от Европейската комисия и станаха неразделна част от учебните програми на някои от най-
напредналите в образованието държави – Финландия, Швеция, Германия... 
Промените в тази посока в системата на образованието у нас са и наложителни, и неизбежни. Затова Асоциацията на 
индустриалния капитал в България работи усилено за осъществяването на реформи в професионалното и висшето 
образование, трудовото законодателство и облекчаването на административната тежест, за да може в близките години 
секторите, които движат икономиката ни, да разполагат с нужните кадри. Иначе се очертава да се свием до размера на 
наличните човешки ресурси. 
– Според мнозина образователната система вече не трябва да създава по калъп изпълнители на задачи в завода и 
офиса, а да формира създатели за дигиталната икономика, способни да решават специфични задачи и да 
разработват персонализирани продукти... 
– Икономиката има нужда от различни кадри, но с навлизането на автоматизацията и роботизацията рутинните задачи се 
поемат все по-често от машини. И това поражда нуждата от ново ниво креативни специалисти с възможности за 
комплексно решаване на задачи. Именно затова АИКБ апелира за оптимизиране на Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение, за намаляване на броя на специалностите и окрупняване на професиите и за 
тяхното осъвременяване. Това ще даде възможност за по-широка обща професионална подготовка и последваща 
специализация за изпълнение на специфични задачи.  
Националната агенция за професионално образование и обучение започна и ревизия на държавните образователни 
стандарти, като целта е ключовите компетенции да намерят час по-скоро своето място в учебните програми. 
– Имате ли определение какво означава днес качествено образование?  
– Качественото образование е това, което дава възможности за непосредствен преход от образование към качествена 
заетост. А качествената заетост означава устойчиво работно място, с добри условия на труд и адекватно възнаграждение. 
Качеството на образованието зависи не само от придобитите знания и умения, но и от тяхното постоянно осъвременяване 
– от познания за начина, по който новите знания и умения да се приложат на конкретно работно място. 
– Една от лансираните от Вас идеи е задължителна матура и по математика. Как тя ще допринесе за по-качествено 
образование и очаквате ли идеята да получи обществена подкрепа? 
– За да има на изхода на висшето образование добри инженери и визионери, е необходимо на входа да постъпват млади 
хора, подготвени по природо-математическите дисциплини. Затова предлагаме задължителна матура по математика.  
Ако се замислите, математиката е навсякъде около нас. В ерата на Индустрия 4.0 умението за боравене с числа, формули  
и алгоритми ще бъде задължителен елемент от бъдещите работни места. Страната ни е в челните редици на 
международните олимпиади по математика. Очевидно, когато се работи с младите хора целенасочено, се постигат добри 
резултати. Полагането на повече учебен труд по математика води до по-успешна реализация и по-високо качество на 
личния и професионалния живот.  
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Смятаме, че въвеждането на такава матура би могло да се планира в близките три години. Идеята ни се радва на сериозна 
обществена подкрепа. И колкото повече хора, ученици, родители, преподаватели, администратори и институции вникнат 
в нейния смисъл, тази подкрепа ще расте. 
– Какви други спешни мерки бихте препоръчали с оглед адекватната подготовка на младите за пазара на труда? 
– Трябва да се преструктурира план-приемът и в средното, и във висшето образование. Някои професии не звучат 
привлекателно за младите хора, но това са професии на бъдещето. Пренаселено е с икономисти, специалисти по 
администрация и управление, юристи. Анализите показват обаче, че немалка част от икономическите специалности 
вероятно ще изчезнат през следващите 30 години.  
Друга важна стъпка е да се осъвременят учебните програми, обученията да станат по-интерактивни и да са насочени към 
т.нар. учене чрез правене, към решаване на казуси, на задачи, които да развиват когнитивни способности, дедуктивно 
мислене, креативност, но и работа в екип, умения за общуване, за управление на времето и т.н. 
– От работодатели съм чувал, че мнозина от младите започват работа без трудови навици, не умеят в достатъчна 
степен да работят в екип. Как образователната система може да промени това? 
– Да, налице са високо самочувствие и претенции, високи очаквания срещу ниска производителност. Разбира се, има 
изключения, но наистина младите хора трудно приемат налагането на определени норми на поведение и дисциплина на 
работното място. От друга страна, социалните мрежи ги лишават от чистото човешко общуване. Това пречи, когато се 
работи в екип.  
Някои младежи днес нямат реална и правилна самооценка. И тук идва ролята на кариерните консултанти и психолози, 
които, за съжаление, липсват в нашата образователна система, като практика. МОН се опита преди няколко години да 
развие кариерни центрове на областно ниво. В повечето цивилизовани страни ранното ориентиране започва още в IV – V 
клас, както и работата с деца, които срещат проблеми в общуването. При нас разчитаме, че това ще го направят родителите 
и учителите. Но на едните често не им стигат времето и необходимите познания, а другите нямат достатъчно авторитет. 
– Редица прогнози сочат устойчив дефицит на кадри със средно специално образование. Имате ли рецепта за 
възраждане на професионалното образование? 
– Това, което се направи през последните две години е голяма крачка в правилната посока. Подкрепяме всички усилия на 
министъра на образованието и неговия екип да се развие професионалното образование. Нескромно ще кажа, че немалка 
част от предложенията за реформи, които са в ход, дойдоха от АИКБ. Имаме много добри резултати за миналата година – 
учениците, включени в професионално образование, са близо 52% от всички. 
МОН предприе редица стъпки за популяризиране на професионалното образование и тук е много важна и нашата роля, 
като работодатели. Необходимо е да сме по-отворени и достъпни. Да се научим да рекламираме не само своите продукти 
услуги, но и себе си, за да привличаме качествени работници. Добри примери са дните на отворени врати, инвестициите 
в социални инициативи. Ако младите хора видят, че новите работни места са чисти и добре заплатени, а работодателят 
има грижа за своите работници и за благото на общността, въпрос на време е мисленето да се промени и все повече деца 
да се насочат към средното професионално образование. 
– Каква е Вашата оценка за ефекта от въвеждането на дуално обучение? 
– Много висока. Ефектът от проект ДОМИНО е наистина уникален. 15 работодатели – наши членове, се включиха в 
дуалното обучение и непрекъснато има нови заявки. За съжаление, преди години имахме много добра образователна 
система в това отношение, която разрушихме. Сега се опитваме да върнем колелото.  
Дуалното обучение е начинът да изградим качествена работна сила с необходимите знания и умения. АИКБ участва 
активно във всички етапи на този процес. Само преди седмица изпратихме на обучение свои координатори по места, които 
да подпомагат и други фирми, желаещи да се включат в дуалното образование. 
В перспектива, на дневен ред е превръщането на тази форма на обучение от експериментална в системна. Направиха се 
редица и промени в законодателството. Но договорите за обучение на учениците чрез работа трябва да се променят, да 
се разтоварят от административни и финансови тежести, за да става дуалната форма все по-масова. 
– Виждате ли и активизиране на участието на бизнеса в създаването на учебни планове и програми по различни 
специалности? 
– Ние на практика го правим в рамките на дуалното образование. В момента, с актуализиране на държавните 
образователни стандарти и на списъка на професиите, ние имаме тази възможност. Важното е да сме активни. 
– Колко често трябва да се актуализират те? 
– Проблемът не е в актуализирането на учебните планове и програми, а в това те да се разработват с местния бизнес, да 
отговарят на нуждите на работодателите по места. За да може след това бързо да се направи преход от образование към 
заетост. Според мен 3 години е добър период за актуализиране, включително и на държавните образователни стандарти. 
Защото, в крайна сметка, и плановете, и програмите зависят от стандартите. 
– МОН прави усилия да промени фокуса на приема към професионалните паралелки и към повече паралелки с профил в 
областта на STEM. Как фирмите могат да подкрепят тези усилия? 
– Не е тайна, че учещите в инженерни специалности биват привлечени да работят или стажуват още във II курс. Някои 
работодатели подкрепят финансово студентите под формата на стипендии. Или ако ги наемат, още докато учат, им 
заплащат труда и им гарантират работно място.  
Една от мерките, за които работодателите настояват, е увеличаване на средствата за издръжка по инженерни 
специалности и създаването на специалности, свързани с познания съгласно новите европейски законодателни 
изисквания и отговарящи на пазара на труда. Качествените инженери са тези, които могат да изведат икономиката ни на 
ново стъпало. Индустриалният сектор е структуроопределящ за икономиката ни. В производството се създават 
стойностите. От изключително значение е бизнесът, правителството, а и цялото ни общество да работят за ранно кариерно 
информиране и ориентиране на младите хора. 
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Но по-важното е да задържим младите хора в България. Да задържим качествените специалисти, особено в направления 
с недостиг на кадри. Затова АИКБ предложи преди година конкретен финансов механизъм – финансите на държавните 
висши училища да се формират чрез студентски кредити, които да се погасяват от бюджета, ако завършилите работят 
определен период в страната – например равен на годините на следване (между 3 и 5 години). Ако лицето откаже или 
предпочете да потърси възможности за реализация извън страната, предоставените средства се възстановят изцяло или 
до размера на неспазения период. 
Защото, за съжаление, България няма прагматична и действена политика за задържане на квалифицираната работна сила 
или за нейното връщане в страната. Годишно се „изливат“ стотици милиони за обучение на студенти, много от които след 
завършването си, вместо да живеят и работят в страната и да допринасят за развитието на българската икономика и 
общество, емигрират и създават добавена стойност в чужди държави. Средствата, инвестирани от българския 
данъкоплатец в образоването им, са безвъзвратно загубени.  
– Как оценявате предложените промени в Закона за висшето образование, които целят държавата да се включи по-
активно в стратегическото управление на държавните висши училища и Народното събрание да приеме Национална 
карта на висшето образование? 
– АИКБ подкрепи направените предложения за промени. Смятаме, че по този начин ще се възстанови балансът в 
управлението на висшите училища и ще се дефинира в разумни граници тяхната автономност, така че да бъде в съзвучие 
с обществения интерес. Въвеждат се и финансови стимули за студенти, които се насочват към дефицитни специалности, 
план-приемът се очаква да се ориентира спрямо търсенето и развитието, включително на местната икономика, чрез 
приемането на Националната карта на висшето образование. 
Бихме приветствали допълнително по-широко участие на социалните партньори в процеса на нейното разработване. 
Виждаме, че е налице добрият пример със средното професионално образование. Заедно успяхме само за две години да 
го поставим във фокуса и да повишим интереса към него. 
– МОН прави последователни крачки за промяна във финансирането на държавните висши училища, което се обвързва 
с качеството и реализацията на завършилите и за преструктуриране на държавния план-прием към необходимите 
специалности. Къде е ролята на работодателските организации при прогнозиране на потребностите от кадри?  
– В прогнозирането на план-приема. Всяка година изпращаме информация до МОН за нашата оценка на нуждите от 
специалисти. Благодарение на настояванията ни намаля броят на приеманите студенти в икономически специалности, в 
администрация и управление, на юристите... Но остава най-важният проблем – все още обявеният прием на студенти за 
текущата година надхвърля броя на завършващите средно образование. Това означава, че не само всеки кандидат е 
потенциален студент, но и че в системата влизат ученици с недопустимо слаба подготовка. Включително функционално 
неграмотни. На практика, няма конкуренция, а искаме качество. Е, как да стане? 
Освен това, 51% от завършилите висше образование се реализират на позиции, които не изискват такова. По този начин се 
разхищава обществен ресурс в пари и време. Произвеждаме ненужни и недоучени специалисти, а квалифицирани 
работници няма. Необходимо е план-приемът да е най-много една втора от броя на завършващите. Настояваме за това от 
три години и продължавам да твърдя, че то също е стъпка към подобряване на качеството в образованието. 
– Г-н Велев, ако позволите и един „по-философски“ въпрос – доколко работодателите у нас са наясно, че образованието 
има по-широка социална функция от това просто да подготвя някакви кадри за пазара на труда?  
– Разбира се, това е пределно ясно на всички. Да го кажем така – образованието е най-важната стъпка в човешкия живот. 
Още от раждането си ние се учим. Колкото по-качествено е това знание, толкова повече то допринася за подобряване на 
социалния ни статус. В крайна сметка, ние не учим само професия. Получаваме и много основни знания и умения, които 
ни служат в обществените отношения. Но човек се стреми да живее добре, а за това е необходимо качествено работно 
място. Такова място се постига, ако образованието ти е приложимо в настоящите условия на трудовия пазар.  
С образовани работници предприятието се развива и печели, в държавата влизат повече данъци, които пък се инвестират 
в повече образование и социални дейности, в здравеопазване... Това е процес, в който изключването на едно колело 
постепенно спира целия механизъм. Затова важна функция на образованието е да развива интелектуално новите 
поколения, да ги подготвя за живота, но и да бъде в съзвучие с пазара на труда. 
– Някои твърдят, че образоваността, сама по себе си, е ценност, а всеки има свободния избор какво да учи, как и къде 
да се реализира… 
– Не отричам свободния избор и воля. Но когато държавата плаща за нечие образование с нашите общи данъци, всички 
ние имаме правото и дори задължението да насочваме тези пари във възможно най-правилната посока. Имаме 
предостатъчно частни висши училища, в които всеки може да учи каквото иска. Но щом държавата плаща, тя следва да се 
съобрази с нуждите на пазара и да изисква определено качество срещу нашите пари. 
– Как бихте определили диалога между работодателските организации и МОН? 
– Като равнопоставен и много добър. Министър Вълчев създаде Консултативен съвет по професионално образование и 
обучение, който работи много добре. Действително имаме партньор в лицето на МОН. Благодарение и на това за 
последните две години се направиха реформи, каквито не се бяха случвали поне от 20. 
– За някои проблемите в държавата могат да се решат просто с наливането на повече средства в проблемната 
сфера – Вашата позиция за необходимия процент от БВП за образование? 
– Невинаги повечето средства решават проблемите. Особено ако идеята е просто да увеличим бюджетните разходи за 
образование. Уви, България е в дъното на класациите по разходи за образование и те са около 3,9% от БВП на фона на 5 – 
6% в повечето страни. Необходимо този процент да достигне порядъка от 4,4 – 5% за сметка на сектори, които са 
префинансирани (държавна и общинска администрация, сигурност и др.). Но по-важно е средствата да се насочат към 
модернизиране на учебните бази, особено в професионалните гимназии. И в обучение и усъвършенстване на 
преподавателския състав. 
– Към днешна дата колко голям е проблемът с липсата на кадри у нас? 
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– За ориентир, годишно на мястото на 100 напуснали пазара на труда – пенсионирани или заминали в чужбина, постъпват 
едва 60. Гръбнакът на индустрията ни се състои от хора над 50-годишна възраст. Всяка година работната сила намалява с 
около 50 000 души. А това, добавено към амбициите ни за растеж означава, че в средносрочен план ще ни трябват 
допълнително над 500 000 квалифицирани кадри, които просто нямаме. Като вземем предвид  демографската 
перспектива, става пределно ясно, че няма как да се справим без внос на работна сила, , без адекватно образование, без 
реформа в системата на болничните листове, без отпадане на годишното ограничение за извънреден труд, без 
увеличаване на здравната превенция и профилактика на работните места и пр. Иначе след 5 години в много сектори и 
региони ще се затворят предприятия само и единствено заради недостиг на кадри. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ НСТС ще обсъди доходите на физическите лица 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес от 14:00 ч. в Гранитна зала на Министерския 
съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
данък върху доходите на физическите лица № 954-01-41, Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 
№ 954-01-55 и Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 954-01-57. 
 
√ Оспорвани дебати в НС за отпадането на съкратеното съдебно производство 
Спорове в парламента да отпадне ли съкратеното съдебно следствие, което дава възможност за намаляване на присъдите 
на извършителите на тежки престъпления след признаване на фактите. Депутатите одобриха на първо четене промени в 
два закона. 
Надежда Василева проследи заседанието на парламента. 
Депутатите направиха крачка напред в посока отговор на общественото недоволство и очакванията на близки на жертвите 
за справедливи присъди. Парламентът прие две коренно различни промени в два закона - една в НПК, която предвижда 
да отпадне съкратеното съдебно производство в случай на умишлено убийство, при което извършителят е признал фактите 
по делото. 
Другата е предложение на ГЕРБ съкратеното производство да остане и съдът да преценява в кои случаи да го приложи, 
като присъдата да може да бъде намалена с до 1/5, а не 1/3, както беше досега. 
Пленарната зала стана поле на политически и юридически сблъсък, и на обвинения в популизъм. ГЕРБ днес подкрепиха 
отпадането на съкратеното съдебно следствие при тежки престъпления, но предупредиха какви рискове носи това. 
Анна Александрова - председател на Комисията по правни въпроси в Народното събрание: При липса на съкратен процес 
делото може да продължи и 10, и повече години. Нека си припомним бруталното тройно убийство в "Гео Милев" - убити 
са мъж, жена и 4-годишното им дете. Делото продължава 16 години. Справедливо ли е това правосъдие? 
Управляващите предлагат съдът да решава дали при тежки престъпления и признаване на фактите присъдата да се 
намалява с една пета. От ляво заявиха, че тези идеи не са подкрепени от главния прокурор и ВКС. 
Крум Зарков, ПГ на "БСП за България": Това не е хамалски пазарлък.За да не се почувства някой изпреварен, за да не се 
засегне нечие его? Това ще предизвика хаос. 
Правосъдният министър посъветва да се загърбят политическите страсти в името на ефективно правно решение. 
Данаил Кирилов, министър на правосъдието: Големият дебат би следвало да бъде в тоя момент - продължаваме ли да 
се доверяваме на съда в работата му по определяне на наказанието? Ние от ГЕРБ не тръгнахме да се състезаваме с 
популизма, да разкарваме жертви на престъпления тук и там, за да се просълзяват народни представителки, или да 
бъркаме в сърцето на потресените хора. 
От ляво пък поискаха министърът да се извини на близките на жертвите. 
Корнелия Нинова, ПГ на "БСП за България": Да дойде тук и от трибуната да ви се извини. Не може да каже ,че някой ви 
разкарва напред-назад, за да просълзявате народни представителки. Вярваме във вашето искрено желание за 
справедливо наказание на онези, които посегнаха на децата и близките ви. Идете в Сотиря да видите за какво става дума 
и тогава ще ви питам дали няма да се разплачете. 
Вкарвате ни в правен абсурд, държите се политически лицемерно и демонстрирате морална нищета. 
Освен БСП, Патриотите и "Воля" също защитиха отпадането на съкратеното следствие при тежки престъпления. 
Искрен Веселинов, ПГ на ОП: Факт е, че съкратеното съдебно следствие се превърна в един постоянен източник на 
напрежение, постоянно искане да има справедливост от близките на пострадалите. 
Симеон Найденов, "Воля": Аз считам, че законопроектът е правилен и нашата партия ще го подкрепи. 
Красимир Ципов, ГЕРБ: По-важният въпрос е да видим как да определим наказанието така, че дейците на тези тежки 
престъпления да получат заслужено наказание. 
Предстои депутатите да търсят консенсус как да ограничат полето на съкратеното съдебно следствие. 
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√ Предлагат анулиране на болничния, ако пациентът не се лекува в дома си 
Анулиране на болничния, ако пациентът не се лекува в дома си и не отиде на контролен преглед. Идеята е на сдружението 
на семейните лекари. Според тях така може да се намалят злоупотребите с фалшиви болнични листове. 
С издаването на болничния лист, освен терапия лекарят може да назначи и допълнителни изследвания. Задължително 
определя и дата за контролен преглед на пациента. Идеята е, ако той не се яви и не представи резултатите от 
изследванията лекарят да може да поиска анулиране на болничния. 
Д-р Гергана Николова - общопрактикуващ лекар: Да има все пак някаква санкция и да има отговорност. Отпуксите ги дава 
работодателя, не ги дава личния лекар или който и да било лекар. 
Пациентите да носят отговорност и, ако не спазват режима в болничния лист, предлагат лекарите. 
Д-р Гергана Николова - общопрактикуващ лекар: Дали той е домашен леглови, дали той е домашен свободен, дали е с 
напускане или ненапускане на населеното място, там има определен режим, който трябва да се спазва. Ако този режим 
не се спазва това би трябвало да бъде основание за анулиране на болничния лист. 
Идеята на лекарите е работодателят да може сигнализира НОИ, ако се усъмни,че служител не спазва предписания режим. 
Надя Василева, специалист човешки ресурси: Това са интересни предложения, но аз се притеснявам да не би 
работодателите да трябва да се заемат с едни несвойствени за тях функции да следят хората, които са в болничен, дали 
наистина са болни или правят нещо друго. 
Подобен тип контрол според синдикатите може да осъществява Националният осигурителен институт. 
Ваня Григорова, КТ "Покдрепа": Мога да кажа това, което се случва в западноевроейските държави по искане на 
работодател може да се направи проверка в дома на лицето. 
 
√ Извънредно изслушване на двама еврокомисари 
Извънредно изслушване в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент на двама кандидати за еврокомисари. 
На въпроси ще отговарят румънката Рована Плумб, която се очаква да поеме транспорта и унгарецът Ласло Трочани, чийто 
ресор трябва да бъде разширяването. 
Причина за извънредната сесия на комисията са несъответствия в декларациите за имотно състояние на двамата. Трочани 
трябва да даде обяснения за основаната от него адвокатска кантора преди да стане министър на правосъдието в 
правителството на Виктор Орбан. А в декларацията на Плумб, подадена в Румъния и Белгия, има съществени 
разминавания. 
 
√ ЕК приветства избирането на Лаура Кьовеши за европейски главен прокурор 
Европейската комисия приветства постигнатото споразумение между Европейския парламент и Европейския съвет да 
изберат Лаура Кьовеши за първия в историята на съюза европейски главен прокурор. Сега предстои само формално 
одобрение от Съвета и гласуване в Европарламента. 
Еврокомисарите Гюнтер Йотингер и Вера Йоурова заявиха, че избирането на Кьовеши е силен сигнал, че Европейският 
съюз е готов да се бори с измамите, корупцията и злоупотребите с евросредства и данъци в държавите-членки. Новата 
европейска прокуратура трябва да заработи до края на следващата година, а мандатът на Кьовеши ще бъде седем години. 
 
√ Израелският президент възложи на Нетаняху да сформира правителство 
Президентът на Израел в сряда възложи на премиера Бенямин Нетаняху да състави ново правителство след избори от 
миналата седмица, които не излъчиха ясен победител, съобщиха от неговият кабинет. 
Съобщението последва съвместна среща между президента Реувен Ривлин, Нетаняху и основния претендент на премиера 
Бени Ганц. 
Премиерът Бенямин Нетаняху има още един шанс да състави правителство, след като не го направи след изборите през 
април, коментира „Джерусалем пост“, след като президентът Реувен Ривлин даде мандат на лидера на "Ликуд". 
Президентът Реувен Ривлин официално даде на Нетаняху четири седмици за съставяне на правителството, след среща с 
лидера на „Синьо и бяло“ Бени Ганц не успя да постигне пробив. 
"Нетаняху има повече шанс да състави правителство", каза Ривлин в реч заедно с Нетаняху. 
Ривлин каза, че е дал мандата на Нетаняху, тъй като е получил 55 препоръки от членове на Кнесета, в сравнение с 54 за 
Ганц. Той призова партиите да спрат да се дисквалифицират взаимно. Президентът изрази съжаление, че не се формира 
правителство за единство. 
Нетаняху вече има блок от 55 депутати от своята "Ликуд" и неговите съюзници. Но ще му бъде необходима и подкрепа от 
Израел Бейтену или „Синьо и бяло“, за да сформира правителство. Засега всички многократно са отказвали. 
Ако Нетаняху се провали, Ривлин може да даде мандат на Ганц или на друг кандидат от "Ликуд". Той би могъл също да 
каже на председателя на Кнесета Юли Еделщайн, че няма кандидат. Ако това се случи, ще има 21 дни, в които всеки 
кандидат може да се опита да събере 61 депутати зад себе си и да сформира правителство. 
Източници, близки до Ривлин, заявиха във вторник, че е най-вероятно той да определи кандидат за съставяне на 
правителство чак следващата седмица след празника Рош Хашана. Но след като в първоначалните разговори между Ликуд 
и „Синьо и бяло“ не беше постигнат напредък, Ривлин промени решението си. 
 
В. Банкерь 
 
√ Депутатите продължават работата по законопроекта за публичните предприятия  
Oт 9 часа ще започне пленарно заседание на Народното събрание. В дневния му ред има пет точки. 
Първо гласуване ще има на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. 
Вносител е Министерският съвет, представен в парламента на 2 септември. 
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Депутатите ще обсъдят проект на решение за работата на Народното събрание през октомври и по време на местните 
избори. 
Ще се направи второ гласуване на Законопроект за публичните предприятия. Вносител е Министерския съвет (на 5 юни). 
Приет е вече на първо гласуване на 3 юли. 
В дневния ред е и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, който е внесен от Министерския съвет на 19 август. 
Ще има и второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на 
спортни мероприятия. Вносители са Славчо Атанасов, Боряна Георгиева, Йордан Йорданов и Маноил Манев (на 5 
септември). Приет е на първо гласуване на 18 септември. 
Народните избраници ще обсъдят проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията по 
взаимодействие с неправителствени организации и жалбите на гражданите . Вносител на документа е Даниела Дариткова 
(на 20 септември). 
Осем от парламентарните комисии ще имат свои заседания. 
 
БНР 
 
√ Депутатите одобриха на първо четене създаването на Централен регистър на ценни книжа  
Парламентът одобри на първо четене създаването на Централен регистър на ценни книжа, в който ще се вписват всички 
ценни книжа, издадени от дружества със седалище в България и пуснати в обръщение, съгласно законодателството ни.  
Предвижда се „Централен депозитар“ да вписва информация за централните депозитари на ценни книжа и 
регистрираните от тях емисии безналични ценни книжа. 
Достъпът до Регистъра ще се осъществява по правила, предварително одобрени от Комисията за финансов надзор. 
Промените в Закона за пазарите на финансовите инструменти, внесени от Министерския съвет, забраняват 
нерегламентираната търговия с финансови инструменти, а агентите, които ги предлагат, ще трябва да се регистрират 
задължително в специален регистър. Той ще бъде воден от Комисията за финансов надзор. 
Промените в закона целят да уредят нормативното отделяне на функцията по водене на Централен регистър на 
безналичните ценни книжа от дейността на Централен депозитар на ценни книжа, извършвани от „Централен депозитар“ 
АД. 
Измененията в закона са в изпълнение на европейски директиви и регламенти към тях, които в пълнота уреждат 
обществените отношения, свързани с търговията на ценни книжа и пазарите на финансови инструменти. 
От 16-и до 25-и октомври депутатите няма да заседават в пленарната зала заради предстоящите местни избори. Това 
приеха без дебати народните представители. За този период ще се провеждат само заседания на парламентарни комисии. 
Парламентарната комисия, която проучва изтичането на данни от Агенцията за приходите, ще изслуша главния прокурор 
Сотир Цацаров. 
  
√ Южна Корея дава политическа подкрепа за проекти на местни компании в България 
Репортаж на Тоня Димитрова за предаването ''Преди всички'' 
Споразумения за сътрудничество в областта на енергетиката и на външните работи между България и Южна Корея бяха 
подписани при посещението на премиера Бойко Борисов в Сеул.  
По време на разговора си с корейския си колега българският министър-председател изрази очакване за подкрепа от 
правителството на Република Корея за реализирането на проект за производство на батерии за електромобили в България 
и за откриване на директна самолетна линия между Сеул и София. 
"Надявам се правителството да насърчи частните фирми от Корея да инвестират в автомобилната промишленост в 
България", каза премиерът Бойко Борисов след срещата с корейския си колега Ли Нак-йон.  
"За българските медии мога да кажа, че се надявам на цялата политическа подкрепа на нашите колеги от правителството 
в Корея, както в автомобилната промишленост, водим преговори относно военнопромишлените ни комплекси, но те са 
доста по далеч от реализацията към днешна дата. В сферата на туризма имаме желание да напреднем, така или иначе се 
надявам в тези сфери след днешните срещи, след утрешната среща с президента да имаме много по сближаване на 
позициите". 
Южнокорейският премиер Ли Нак-йон е заявил след срещата си с Бойко Борисов, че Корея дава политическа подкрепа за 
инвестиционните проекти на местни компании в България: 
"Двамата се съгласихме да подкрепим обещаващи бъдещи индустрии на двете страни – като производство на батерии за 
електроавтомобили и автомобили, за да допринесат за създаването на работни места и за икономическо развитие. 
Помолих премиера Борисов корейските фирми да участват в изграждането на производство с Ер Де Еф отпадъци". 
Проект за инсталация за Ер Де Еф отпадъци има в столичния ТЕЦ, а идеята е те да заменят газа за отопление. Борисов и Ли 
Нак-йон имаха и официален обяд. В поздравителния си тост Ли Нак-йон разказа, че България е първата държава, която е 
посетил като министър-председател и затова е негова първа любов. Посещението на Бойко Борисов продължава с визита 
в Университета за чужди езици "Ханкук". 
 
√ Теменужка Петкова: Над 600 млн. лв. са задълженията на ТЕЦ "Марица-изток" 2 към БЕХ  
Интервю на Веселина Миланова и Юлияна Корнажева с Теменужка Петкова за предаването ''Преди всички'' 
„Малко над 600 млн. лв. са задълженията на ТЕЦ "Марица-изток" 2 към БЕХ. Други задължения нямат“. Това заяви пред 
БНР министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По думите ѝ това е и причината да се иска увеличение на капитала.   
До края на октомври очакваме отговор от ЕК 
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„Увеличението на капитала на ТЕЦ "Марица-изток" 2 касае централата. Искаме да капитализираме част от задълженията, 
които ТЕЦ "Марица-изток" 2 има към Българския енергиен холдинг, да увеличим капитала. Така би постъпил всеки един и 
частен инвеститор в условията на пазарна икономика – тази теза ние защитаваме пред ЕК. Смятам, че има доста добър 
напредък. Надявам се до края на октомври да имаме решение на този въпрос“, обясни Теменужка Петкова в предаването 
"Преди всички". 
Дългът е генериран от емисиите 
Основният проблем в ТЕЦ "Марица-изток" 2 е свързан с разходите за емисии, посочи енергийният министър и добави: 
„Централата работи много добре, тя е в много добро техническо състояние, но високите цени на емисиите повлияват върху 
финансовите параметри и резултат на ТЕЦ "Марица-изток" 2, а и на всяка една централа, която произвежда електрическа 
енергия от въглища. Цената на енергията в целия регион бележи покачване и една от причините е именно покачването на 
цените на емисиите в глобален мащаб“. 
„Въглищните централи заемат много важно място в електроенергийната система на страната. Повече от 46% от 
електрическата енергия се произвежда именно от тях, а през зимата този процент достига 60. Това определя 
стратегическото място и на комплекса „Марица-изток“, и на всички централи, които произвеждат електрическа енергия от 
въглища“, отбеляза Теменужка Петкова. 
Тя добави, че международният консултант, нает от БЕХ, работи по анализ на адекватността на системата: 
„На базата на този анализ ние ще представим пред ЕК и механизма за капацитет, който е предназначен да гарантира 
сигурността на доставките, както и ликвидността на пазара на електрическа енергия не само в България, но и в региона“.  
За ТЕЦ "Марица-изток" 3 
Анализите на нашия икономически консултант показват, че ТЕЦ "Марица-изток" 3 и „КонтурГлобал“ към настоящия момент 
е възстановил напълно първоначалната инвестиция със съответната норма на възвръщаемост, съобщи министърът. По 
думите ѝ в разговори с „КонтурГлобал“ ще бъде намерено балансирано решение, което да удовлетворява и двете страни. 
„„КонтурГлобал“ е важна централа. Разчитаме и сме сигурни, че тя ще продължи да работи и ще работи при условията на 
пазара, както всички останали участници в него. Това ще покажат преговорите, които предстоят“. 
Днес министър Теменужка Петкова ще се срещне с ръководствата на централите от комплекса "Марица-изток" и 
синдикатите, с които ще обсъдят мерките за бъдещата работа на ТЕЦ-овете. 
                                               
√ Министерство на  туризма с мерки след фалита на „Томас Кук“  
В България няма изгонени от хотелите туристи на фалиралия туроператор 
Във връзка с обявяването на фалит и на дъщерните дружества на туроператора „Томас Кук“ министерството на туризма е 
създало експертна група за работа в извънредна ситуация и 24-часова гореща телефонна линия. Това съобщи на 
извънредна пресконференция министърът на туризма Николина Ангелкова. 
Общо 58 хотела в страната имат договори с фалиралия туроператор „Томас Кук“, съобщи министър Ангелкова. Във тях на 
място ще бъдат изпратени експерти на министерството, които да съдействат с информация. 
Резервациите на туристите, които са пристигнали у нас с „Томас Кук“, са до 13 октомври. Техният престой и транспорт ще 
бъдат за сметка на застрахователната компания. Туристите не трябва да заплащат повторно за услуга, за която вече за 
заплатили, подчерта Ангелкова. 
Министерството ще стартира процедура за завеждане на колективен иск от страна на хотелиерите за неполучените 
плащания за юли и август с цел по-голяма тежест.  
През следващата седмица ще бъде предложен дебат за законови промени за допълнителна застраховка при подобни 
ситуации. 
„Изключително тежки са били договорите, които нашите представители на сектора, особено хотелиерите, са подписвали 
и поради тази причина е много важно, без да се бъркаме разбира се в частно-правните отношения, да бъде създаден такъв 
механизъм, който при настъпване на такова извънредно обстоятелство да гарантира правата на сектора“, каза Ангелкова. 
Тя ще предприеме срещи с останалите големи международни туроператори. Договореният капацитет за лято 2020 с „Томас 
Кук“ да бъде прехвърлен към тях. 
Без изгонени туристи от хотелите у нас 
В момента в България няма туристи на фалиралия туроператор "Томас Кук", които да са изгонени от хотелите, в които са 
настанени. 
Това каза за "Хоризонт" Христо Гълбачев - управител на фирмата "Астрал Холидейз", която е представител на "Томас Кук" 
за България. Той подчерта, че на този етап по-важно от загубите, които понасят фирмите в туризма у нас, е да не пострада 
имиджът на България като туристическа дестинация. 
Галбачев призова хотелиерите да не затварят преждевременно заради това, че не са получили плащания от фалиралия 
туроператор, а туристическите фирми да не притискат туристи да заплащат услуги, които вече са заплатили: 
"За мене най-важно е до края на тази седмица да има разбиране с партньорите на "Томас Кук", че няма как с магическа 
пръчка от днеска за днеска изведнъж да се плати за всички услуги. Очаква се тя да прояви разбиране и да се извършат 
услугите. За мен най-важното е около шест хиляди туристи да се приберат. След като те се приберат и съответно нямаме 
повече ангажименти към туристите на "Томас Кук", тогава вече на спокойствие можем да седнем и да преговаряме", каза 
управителят на фирмата партньор на "Томас Кук" за България. 
 
√ Конференция "Наука – образование – изкуство през 21 век“ в Благоевград събра над 130 учени  
Над 130 учени се събират в Благоевград на двудневна конференция "Наука – образование – изкуство през 21 век". Домакин 
на форума е Югозападният университет "Неофит Рилски". 
Петата Балканска конференция, която ще се проведе  в университетския център „Бачиново", е посветена на 75-
годишнината от създаването на Съюза на учените в България. 
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Професори и  академични преподаватели от Гърция, Северна Македония, Албания, Русия, Кипър и Израел ще представят 
свои изследвания в областта на инженерните технологии, здравеопазването, природни и хуманитарни науки, право, 
икономика, туризъм, изкуство, култура и спорт. 
Международният научен форум, който продължава и утре, е под патронажа на Проф. Борислав Юруков, Ректор на 
Университета в Благоевград. 
 
√ Кристалина Георгиева избрана за шеф на МВФ  
От 1 октомври Кристалина Георгиева ще бъде управляващ директор на Международния валутен фонд, съобщиха от 
базираната във Вашингтон институция. Веднага след като бе утвърдена за най-важния пост във Фонда, Георгиева постави 
като "незабавна" задача да се намали рискът пред държавите да изпаднат в криза и институцията да има готовност за 
реакция в случай на негативен развой.  
Очаквано - Кристалина Георгиева беше избрана за управляващ директор на Международния валутен фонд, като от 
институцията подчертават в съобщението си, че тя ще бъде първият лидер на фонда от страна с равиваща се все още 
икономика. Самата Георгиева, цитирана от фонда, благодари на представителите на всички 189 държави - членки на фонда 
за доверието, което получава.  
Също така тя обръща специално внимание на Кристин Лагард, която ръководи институцията осем години - "великолепен 
лидер и скъп приятел, чиято работа допринесе много за успеха на Фонда", казва Георгиева. По отношение на приоритете 
си - освен готовността за незабавно действие и предотвратяване на кризи, Георгиева обръща внимание на дългосрочната 
визия.  
Икономическата ситуация в света, търговското напрежение и рекордно високата задлъжнялост са най-големите 
притеснения на Георгиева. Тя ще има 5-годишен мандат като управляващ директор на Международния валутен фонд. 
Георгиева беше единственият кандидат за поста, а през лятото Фондът отмени възрастовия лимит за поста на управляващ 
директор, като по този начин премахна формалната пречка по пътя ѝ. 
 
В-к Стандарт 
 
√ Президентът на форум на ЮНЕСКО 
Образователната и научна инфраструктура трябва да бъде развивана равномерно в света. За това призова президентът 
Румен Радев в изказването си на форум на високо равнище, организиран от ЮНЕСКО и посветен на темата за бъдещето на 
образованието. Събитието се състоя в рамките на 74-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Във форума 
направиха изказвания също генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле, президентът на Португалия Марсело Ребело 
де Соуза, премиерът на Норвегия Ерна Солберг. 
Президентът открои необходимостта от сближаване на държавите в областта на науката и образованието. „Ако  науката и 
качественото образование продължат да биват развивани само в тесни географски граници, никога няма да постигнем 
равенство и устойчиво развитие", заяви държавният глава. 
Румен Радев посочи, че България полага големи усилия за създаването на образователна и научна инфраструктура, която 
да задържи младите таланти, постигнали успехи в научната сфера. Затова страната ни работи активно за създаването на 
Югоизточния европейски международен институт за устойчиви технологии, подкрепян и от Европейската комисия. 
Образованието означава прогрес, мир и устойчиво развитие, затова проблемите на съвременното образование и визията 
за неговото развитие трябва да бъдат на приоритетно място в дневния ред на политическите лидери, заяви още Румен 
Радев. По думите на президента, образованието трябва да изгражда ясна представа за бъдещето. Появата на нови 
професии и темпото на промените в съвременния свят са толкова бързи, че все по-често образованието изостава от 
нуждите на реалния живот, заяви още президентът. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ ЕК иска ясни цени за енергията в блоковете 
Въвеждането на ясни цени на енергията за потребителите в жилищните блокове, както и правила за оспорване на сметки. 
Това препоръча в сряда на държавните от ЕС Еврокомисията. В препоръките на ЕК е записано още, че до следващата есен 
в националните си законодателства страните трябва да въдета новите европейски изисквания за пестене на енергия. 
Новите правила целят до 2030 г. в ЕС една трета от използваната от домакинствата енергия да бъде от възобновяеми 
източници, както и потреблението на енергия да спадне с 32,5%. ЕК очаква държавите да предвидят мерки срещу 
енергийната бедност, като разработят начини за подкрепа на най-уязвимите домакинства. Държавите следва да изготвят 
времеви разчет за влиянието на мерките за пестене на енергия. 
Препоръчва се при отчитането на предприетите мерки да се взимат предвид само онези действия, които са извършени 
извън обичайните дейности за намаляване на енергийното потребление. Държавите могат сами да избират къде основно 
да насочат предвидените мерки - в пестене на вода или в поддръжката на сгради. 
ЕК отбелязва, че половината от разходите в ЕС за енергия са свързани с отопление и охлаждане. Комисията настоява 
потребителите да получават ясни сметки, от които да могат да разберат какво биха могли да променят, за да ползват по-
малко енергия. 
 
News.bg 
 
√ Парламентът прие създаването на независима газова борса 
Парламентът гласува създаването на независима газова борса, съобщава Нова телевизия. 
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С приетите на второ четене промени в Закона за енергетиката се цели да се постигне либерализация на пазара на природен 
газ и да се осъществи постепенното преминаване от пазар с регулирани цени към по-свободен режим. 
Предвижда се добивните предприятия, търговците и потребителите да могат да сключват сделки при ясни правила на 
справедлива цена. 
Очаква се до края на 2019 г. КЕВР да проведе процедура за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик 
"Булгартрансгаз" ще продава природен газ през следващата година. 
Припомняме, министърът на енергетиката Теменужка Петкова обяви диверсификацията на източниците на доставка на 
природен газ за един от приоритетите на министерството. По думите й, това ще създаде условия за либерализиране на 
пазара. 
 
√ АПИ, НАП и Агенция "Митници" също получават информация от тол системата  
Информацията от тол системата ще може да се ползва и от други държавни контролни институции. Това заяви проф. Олег 
Асенов, член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" пред участниците в "Автомобилен форум - 2019". 
От 16 август тази година тол системата е в техническа експлоатация като поетапно се тестват различни нейни 
функционалности. В четири демонстрационни центъра в страната - в София, Пловдив, Варна и Русе всички гражданите 
могат да се запознаят с начина, по който се издава маршрутна карта, както и т.нар. тол калкулатор, с който може да се 
изчисли, чрез примерна тарифа, за характерни маршрути на типични товарни превозни средства какъв би бил тол 
разходът. 
Проф. Асенов представи и възможността стационарните контролни точки да събират информация за осевото натоварване 
на тежките автомобили, както и за баланса на съответния товар. "На базата на този контрол в системата се създава т.нар. 
електронно нарушение, което ще се предоставя на контролни органи, които са от друга служба в АПИ - тази, която се 
занимава с контрол на извънгабаритните товари", поясни той. 
Подобно сътрудничество ще има и по отношение на Агенция "Митници", както и на НАП. 
"Има възможност да бъде засечен всеки курс на товарен автомобил, който не е деклариран. Ние можем да предоставим 
панорамна снимка, а служителите в НАП по целесъобразност, да използват тази информация", посочи проф. Асенов. 
Мобилните групи могат да бъдат разположени и в района на акцизни складове, както и да се използват за контрол на 
нерегламентирани автобусни превози. 
"АПИ предоставят всеки ден карта с координатите на мобилните контролни екипи на "Пътна полиция", така че да се 
разпредели контролът и да бъдем максимално ефективни", обясни още проф. Асенов. 
По думите му темповете на събиране на таксите от електронните винетки са по-добри от тези при хартиените стикери през 
2018 г. Миналата година постъпленията са били 357 млн. лв., а към днешна дата са продадени електронни винетки за 
близо 330 млн. лв. 
Проф. Асенов изтъква, че това се дължи на два основни фактора - достъпност и контрол. 
На въпрос какво ще стане с тези служители, когато започнат да функционират стационарните контролни точки на тол 
системата, проф. Асенов поясни, че тол покритието, за което ще плащат такса само пътните превозни средства с обща 
технически допустима максимална маса над 3,5 тона е едва 6 000 км при 20 000 км републиканска пътна мрежа в страната. 
Стационарните рамки ще се "грижат" основно за тол покритието, докато мобилните групи ще бъдат разположени в други 
зони. 
В АПИ има разработен математически модел, който ще покаже къде мобилните групи ще са най-ефективни. На базата на 
статистически данни има изработени "карти", които показват зони с насищане на различни типове нарушения. Най-
вероятно мобилните екипи ще бъдат насочени към трети клас пътища, в определени региони с много голям риск от липса 
на таксуване. Ще се пренасочат и към граничните пунктове, където служители на Агенция "Митници" имат право да 
контролират за платена пътна такса напускащите границата превозни средства. Така работата им ще бъде облекчена. 
 
Investor.bg 
 
√ Големите компании с ERP системи могат да ползват алтернативен режим на отчитане 
За тях срокът за привеждане в съответствие с новите изисквания е до 31 март 2020 г. 
Лицата с приходи от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души 
(да са налице поне 2 от трите критерия) и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и 
софтуер за управление на продажбите (СУПТО), който създава стандартизиран одиторски файл. Това съобщиха от 
Националната агенция за приходите (НАП). Лицата, избрали алтернативния режим трябва да изпращат в НАП 
стандартизирания си одиторски файл веднъж годишно, за всяка календарна година, в срок до края на месец януари на 
следващата година. Това предвиждат последните промени в Наредба № Н-18 и обнародвани в Държавен вестник, 
припомнят данъчните. 
За лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран 
одиторски файл, срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата е до 31 март 2020 г., а срокът за 
подаването на информацията от тях, относно използвания софтуер в търговските обекти, се удължава до 31 май 2020 г. 
За направения избор лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със 
стандартизиран одиторски файл, трябва да уведомят НАП по електронен път до 31.01.2020 г., уточняват от приходната 
администрация. 
Всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, 
трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с 
нормативните изисквания до 31 януари 2020 г. Дотогава лицата, използващи СУПТО, ще могат да продължат да ползват 
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старите си софтуери и старите си касови апарати. В тази връзка срокът за подаване на информацията, относно използвания 
от тях софтуер в търговските обекти, е до 31 март 2020 г. 
До 31 март 2020 г се удължава и срокът, в който лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен 
магазин и неизползващи друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен 
софтуера на електронния магазин, трябва да приведат тази си дейност в съответствие с всички изисквания на Наредбата. 
Тези лица трябва да подадат информация за използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г. 
Конфликтът между бизнеса и държавата не стихва вече 8 месеца. Въпреки няколкото отсрочки, които бяха дадени по 
различни казуси, предприемачите все още не са доволни. Според тях текстовете на наредбата не са изпипани достатъчно 
добре, а новите разпоредби ще принудят много фирми да затворят.  
Важни крайни срокове по Наредба Н-18 
30 септември 2019 г. 
Лицата, използващи ЕСФП, които към 31 юли 2019 г. имат документ за придобиване/сключен договор с 
производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и изготвен график за 
въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти, и същите са подадени по електронен път в 
компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис, привеждат 
дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. в срок до 30 септември 2019 г. 
30 октомври 2019 г. 
Производителите/вносителите на фискални устройства в срок до 30 октомври 2019 г. представят за функционално 
изпитване устройства с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за автоматично 
генериране на дневен финансов отчет. 
31 януари 2020 г. 
Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, 
трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират 
фискалните си устройства до 31 януари 2020 г. 
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран 
одиторски файл, трябва да уведомят компетентната ТД на НАП за направения избор по електронен път до 31.01.2020 г. 
Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. до 
31 януари 2020 г. 
Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в 
наредбата, до 31 януари 2020 г. 
От 1 февруари 2020 г. фискалните бонове издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна 
и продажна цена на горивата във всяка касова бележка. 
29 февруари 2020 г. 
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с 
разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 29 февруари 2020 г. 
31 март 2020 г. 
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран 
одиторски файл, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 март 2020 г. 
Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за 
управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни 
да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. 
Относно задължението за отпечатването на дневен финансов отчет 
До привеждане на въведените в експлоатация фискални устройства в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 
31 март 2020 г., задължените лица са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната 
памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно 
въведени операции. 
Лицата, използващи софтуер за управление на продажби подават информацията относно използвания от тях софтуер в 
търговските обекти до 31 март 2020 г. 
30 април 2020 г. 
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие 
с разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 април 2020 г. 
31 май 2020 г. 
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран 
одиторски файл, подават информация относно използвания от тях софтуер в търговските обекти до 31 май 2020 г. 
Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за 
управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, подават 
информацията относно използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г. 
 
√ Инвестициите и модернизацията на ВС е обсъждал Радев с Тръмп 
Държавният ни глава очаква задълбочено индустриално сътрудничество успоредно със сделките за придобиване на 
въоръжение 
Предизвикателствата пред сигурността в Югоизточна Европа, модернизацията на Въоръжените сили и увеличаването на 
американските инвестиции в България са били акцентите на разговора между държавния глава Румен Радев и неговия 
американски колега Доналд Тръмп по време на официалния прием за ръководителите на делегации в рамките на 74-ата 
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сесия на Общото събрание на ООН, домакин на който бе президентът на САЩ, съобщават от пресцентъра на 
президентството. 
Пред журналисти в Ню Йорк българският държавен глава е подчертал, че очаква много по-активна работа и от страна на 
българското правителство и на българската дипломация за постигането на напредък в преговорите за облекчаване на 
визовия режим за българските граждани, пътуващи до САЩ. По думите на Румен Радев страната ни очаква много повече 
американски инвестиции, защото когато се говори за индустриално сътрудничество, което върви успоредно със сделките 
за придобиване на въоръжение, трябва да има и конкретни параметри, а към момента за България те все още не виждат. 
В отговор на въпрос, президентът Радев отбеляза участието си в глобалния бизнес форум на Майкъл Блумбърг, по време 
на който са били обсъдени перспективите за икономическо развитие в света, както и мерките, които развитите държави 
вземат срещу рисковете от икономически сътресения. Държавният глава подчерта, че България също трябва да свърши 
необходимото, за да има буфери, от които да се възползва в случай на необходимост, както и ясни механизми за 
привличане на много повече чуждестранни инвестиции, особено в областта на високите технологии. 
 
Еconomy.bg 
  
√ България се изкачва с 11 места в класация за дигитализация на бизнеса 
Страната ни е най-динамично развиващата се по този показател в региона на Централна и Източна Европа  
България се изкачва с 11 позиции до 47-о място от 115 държави в годишната класация за дигитализация на бизнеса на 
застрахователя на търговски кредити - Euler Hermеs. С този резултат тя се превръща в най-динамично развиващата се 
страна по този показател в региона на Централна и Източна Европа.  
Индексът EDI (Enabling Digitalization Index) оценява условията за работа и развитие на дигиталните компании, както и 
възможностите за дигитализация на бизнеса в съответните държави. За целта се използват 5 критерия – регулации, знание, 
свързаност, инфраструктура и мащаб, а максималният възможен резултат е 100 точки. 
С добри оценки за регулация и свързаност, България успява да изпревари съседните Сърбия (50 място), Румъния (56 място) 
и Турция (48 място), както и Хърватска и Черна гора. Значително пред нас в класацията обаче са останалите държави в 
региона – отличниците от Чехия (27 място), Словения (31 място), Унгария (34 място), които също отбелязват макар и по-
малък напредък. 
Оценката на анализаторите от Euler Hermes за региона като цяло е положителна, като се отбелязва успешната стратегия на 
държавите да компенсират липсата на мащаб с фокус върху развитието на инфраструктурата, свързаността и знанията. 
Именно последната е сферата с най-голям потенциал за подобрение у нас, като към момента България събира 48 от 100 
възможни точки. 
EDI класацията на Euler Hermes за 2019 година отново е оглавена от САЩ. Германия също запазва второто си място, а 
Холандия е изместена от тройката от Дания. Като положително се отчита и развитието на Китай, които за първи път попадат 
в Топ 10. 
 

 
 
ТОП 10 в EDI класацията на Euler Hermes и позиция на България 
Анализаторите уточняват, че индексът EDI не мери самата дигитализация в съответната държава, а се фокусира конкретно 
върху условията за развитието на бизнеса с помощта на дигитализацията и съответно върху рисковете от евентуално 
забавяне. Наред с данни за приноса на дигиталната икономика към БВП, се взимат предвид фактори като ръста на е-
търговията, новите услуги, навлизането на Big data и облачните технологии, роботизацията и автоматизацията и влиянието 
върху производителността, както и развитието на образованието и развойната дейност.  
Според експертите на Euler Hermes проследяването на индекса EDI е важно за бизнеса заради новата икономическа 
реалност – в момента около една пета от глобалния БВП се създава от дигиталната икономика. Доказват го и данните за 
развитието на е-търговията, като през 2018 година в САЩ се отчита 13,7% ръст (след 16% през 2017). В Китай увеличението 
е още по-значещо – 29% за 2018 година след 32% през предходната. Това са темпове в пъти по-високи в сравнение с ръста 
на традиционната търговия.  
Освен адаптиране към новата среда и адекватно използване на възможностите за растеж, според експертите на Euler 
Hermes, бизнесът е важно да следи темата с дигитализацията и заради появата на нови рискове. Те са свързани както с 
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кибер сигурността, така и с влиянието на т.нар. “нова студена война”, до която ескалира напрежението между Китай и САЩ 
във връзка с казуси с технологични компании. 
 
Economic.bg 
 
√ Дългът на света е рекорден за мирно време 
Като се изключи периода на Втората световна война, сегашните нива не са виждани от 150 години 
Световният държавен дълг се е раздул значително след последната финансово-икономическа криза и нивото му вече е 
рекордно за ситуация на мирно време. Анализ на Deutsche Bank показва, че големите икономики в света имат дългове 
средно над 70% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е невиждан от 150 години рекорд, като се изключи скокът около 
Втората световна война. Това, според Financial Times, повдига въпроса за устойчивостта на „купчината“ глобален 
дълг. 

 

 
 
За разлика от по-ранните епохи, когато правителствата обикновено са имали излишъци по време на мирно време, натискът 
на съвременната демокрация и социални системи направи постоянните дефицити норма в много страни. Междувременно 
всеки, който се надява на повторение на голямото намаление, случило в периода 1945-80 г., когато съотношението на 
националния дълг към БВП на Обединеното кралство, Франция, Япония, Австралия и Канада падна с над 100 процентни 
пункта, може да бъде разочарован. 
„Проблемът при устойчивото пресъздаване на подобен сценарий днес е, че ерата след Втората световна война отбеляза 
много по-високи нива на растеж на БВП поради благоприятната демография, следвоенното възстановяване и високия 
растеж на производителността“, заяви Джим Рийд от Deutsche Bank. Той твърди, че централните банки вероятно ще 
продължат пазарните си намеси, които дадоха възможност на правителствата да поемат повече дългове след кризата, 
може би дори да финансират директно разходите им с така наречените „хеликоптерни пари“. 
„Всъщност не сме на милион мили от това“, каза той. „С агресивните си действия през последното десетилетие 
централните банки ефективно и непрекъснато се намесваха на пазарите на държавни облигации. Те може би са стигнали 
отвъд точката на връщане“, добави той. 
По данни на Bloomberg номиналният световен дълг към края на първото тримесечие на 2019 г. се оценява на 246.5 трлн. 
долара. Това представлява почти 320% от размера на глобалната икономика. 
 
Еconomy News 
 
√ ЕС: Отново спад в продажбите на коли 
През август 2019 година регистрацията на нови автомобили в ЕС отбеляза силен спад, като и в петте най-големи 
автомобилни пазара продажбите намаляха. В същото време данните на Асоциацията на европейските 
автомобилостроители (ACEA) показаха слабо повишение при продажбите на нови автомобили в рамките на България след 
силен ръст месец по-рано. 
Продажбите (регистрацията) на нови пътнически автомобили в ЕС се понижиха през август с цели 8,4% на годишна база 
след увеличение с 1,4% през юли, като през осмия месец на годината бяха регистрирани 1 041 856 броя нови автомобили 
спрямо 1 137 173 година по-рано (през август 2018-а). 
От ACEA обаче отбелязваха, че доста силният спад през август е най-вече в резултат високата база за сравнение спрямо 
август миналата година, когато регистрацията на нови автомобили нарасна с цели 31,2% точно преди влизането в сила от 
1-ви септември на новя стандарт за отработените вредни газови емисии (т.нар. "WLTP стандарт"). 
Агенцията ACEA посочи, че влошаване при търсенето на нови автомобили през август беше отчетено и в петте най-големи 
европейски автомобилни пазара, като най-силен спад беше регистриран в Испания (понижение с 30,8%), следвана от 
Франция (с 14,1%), Италия (с 3,1%), Великобритания (с 1,6%) и Германия (понижение с едва 0,8%). 

https://static.economic.bg/news/11/109200/debt.jpg
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От началото на годината до месец август включително търсенето на нови автомобили в ЕС се сви с 3,2% на годишна база 
до 10 520 238 броя от 10 854 053 броя през същия период на 2018-а година. През периода януари - август само в Германия 
беше отчетно слабо увеличение с 0,9% на регистрацията на нови автомобили, докато при останалите четири водещи 
европейски пазара беше регистрирано понижение - с 9,2% в Испания, с 3,4% в Обединеното кралство и с 3,0% във Франция 
и Италия. 
Според ACEA продажбите на нови автомобили в България нараснаха през август с 1,5% до 2929 броя спрямо година по-
рано, когато бяха продадени 2887 автомобила и след техен скок с 14,9% през юли 2019-а година. 
В рамките на първите осем месеца на годината регистрацията на нови автомобили в нашата страна се повиши с 3,1% на 
годишна база до 21 443 броя от 20 798 броя през същия период на 2018-а година. 
Трябва да се има предвид, че продажбите на автомобили са оценявани като един от водещите показатели за състоянието 
на европейската икономика. Данните за август продължават да сигнализират за слабост в автомобилната индустрия на 
Стария континент. 
Солиден спад при продажбите на нови автомобили през август с 18,0% отчете италианската автомобилна групировка FCA 
Group (произвеждаща марките Fiat, Jeep, Chtysler и Alfa Romeo), следвана от френската Renault Group, произвеждаща 
Renault и Dacia (понижение с 10,5%) и германския автомобилен концерн Volkswagen Group (понижение с 2,2%), докато 
продажбите на Daimler (произвеждащ Mercedes и Smart) скочиха с цели 21,8%, на BMW Group - с 11,4% и на френската PSA 
Group (произвеждаща марките Peugeot, Opel и Citroen) - с 6,9%. 
Намаляването на автомобилните продажби на Volkswagen AG беше придружено и от свиване на общия пазарен дял на 
компанията през август до 26,5% от 27,5% година по-рано, но въпреки това германският гигант запазва лидерската си 
позиция на автомобилния пазар в Европа. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Случаят "Полфрийман" - глас от съдиите; 
- Идеи за София - Йорданка Фандъкова преди началото на предизборната кампания; 
- Предизборни казуси - говорителят на ЦИК Александър Андреев; 
- България и инвестициите - коментар на Николай Василев; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Златните момичета без злато! Ощетена ли беше България на световното първенство в Баку? в студиото, Илиана 

Раева; 
- На живо: Как в Сотиря посрещат решението да отпадне намаляването на присъдата за най-тежките престъпления? 
- В европейския ден без жертви на пътя - как да намалеят тежките катастрофи? 
- Ще има ли импийчмънт на американския президент и как Доналд Тръмп реагира на започналото разследване? 

коментар на бившия посланик в Америка Елена Поптодорова; 
- Райна Кабаиванска за голямата цена и силата на българския талант; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Освобождаването на Джок Полфрийман - протести за справедливост или случай за политическа употреба? 

Разговор с Волен Сидеров. 
- От Орбан до Борисов и от Будапеща до София. Говори Георги Марков. 
- Куче нахапа жестоко Марешка Бардем. За ужаса от първо лице - разказва участничката в "Игри на волята". 
- Вандализъм в кадър. Кой чупи лампи от улично осветление? 
- Наказания след смъртта на ринга. И още - има ли състезания "на черно"? 
- По-малко вино въпреки по-добрата реколта на грозде. Ще има ли достатъчно българска продукция от избите на 

пазара и ще поскъпне ли виното - прогнозите на експертите в „На твоя страна". 
- "Да послушаме кино".  Хилда Казасян в "Здравей, България". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 26 септември 
София. 

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09:30 часа в хотел „Балкан" ще се проведе пресконференция на тема: „Има ли ЕС потенциал да бъде 

самостоятелен глобален играч?". Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие конференцията в 10.00 часа. 
- От 12.00 часа в хотел „Интерконтинентал" (зала „Опера"), ще се проведе пресконференция на тема: „Исторически 

успех в областта на здравния туризъм" с министъра на туризма на Република България Николина Ангелкова. 
- От 10:00 часа в Националния център по трансфузионна хематология (ул. "Бр. Миладинови" № 112), министърът на 

здравеопазването Кирил Ананиев ще присъства на представянето на NAT технологията за диагностика на дарената 
кръв в трансфузионната система в България. 

- От 11.30 часа в Института по роботика, заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и 
представители от Европейската комисия ще посетят три от проектите за изграждане и развитие на центрове за 
върхови постижения и центрове за компетентност, които се финансират по Оперативна програма "Наука и 
образование за интелигентен растеж" 2014-2020. 

- От 12.00 часа зам.-кметът на София Дончо Барбалов ще посети Специализираната болница за активно лечение на 
онкологични заболявания /СБАЛОЗ/ ЕООД. 

- От 14.00 ч. ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия. 
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- От 09.00 часа, в хотел „Интер Континентал" - София ще се състои форум на тема: „Децентрализация и 
регионализация в България: Уроци от международния опит и препоръки за България", организиран от 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Деница Николова ще вземе участие във форума. 

- От 09.30 часа в парка пред НДК, посланичката на Швейцария Мюриел Берсе Коен ще открие изложбата на открито 
„Иновации за здраве". Заместник-кметът на София Тодор Чобанов ще присъства на откриването. 

- От 07.30 часа пред сградата на ГДНП ще се проведе брифинг на "Пътна полиция" във връзка с Европейския ден без 
загинали на пътя. 

- От 09:00 часа в „София Тех Парк", Лабораторен комплекс, зала 125, ще се проведе форум на тема „Какво може да 
направи персонализираната медицина за вас и какво можете да направите вие за персонализираната медицина". 

- От 09:15 часа в зала „Мусала", хотел „Хилтън", Посолството на Великобритания в София и Националната комисия 
за борба с трафика на хора организират съвместно международна конференция на тема „Публично-частното 
партньорство в борбата с трафика на хора: Как правителството и бизнесът се справят с трафика на хора във 
веригите за доставки". 

- От 10:00 часа в СУ „Св. Кл. Охридски", Аудитория 137, ще се проведе Първи по рода си Европейски конгрес по 
роботизирана хирургия в България под егидата на Медицински университет - Плевен. 

- От 10:00 до 18:00 часа, в Интерпред-СЦТ ще се проведе конференция за кариерно преориентиране и пре-скрининг 
в България - SCALE UP Your Career. 

- От 17:00 часа в Руския културно-информационен център, зала 305 ще се състои литературна вечер по повод 60 
години от рождението на поета, литературоведа, преводача, композитора Владимир Стоянов. 

- От 17:00 часа в Централен военен клуб (Малка зала), ще бъде представена книгата: „Тайни и загадки на „Тихия 
фронт". 

*** 
Бургас 

- От 12.00 часа в Културен център „Морско казино" президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в 
България Пламен Димитров и Здравко Тошков - областен координатор на Регионалния съвет на КНСБ ще подпишат 
споразумение за подкрепа и сътрудничество с Димитър Николов за следващия четиригодишен мандат. 

*** 
Габрово. 

- От 09:30 часа, в залата на Габровска търговско-промишлена палата - ул. „Брянска" № 30 /сградата на НТС/ ще бъде 
подписано Споразумение за сътрудничество между кандидата за кмет на община Габрово Таня Христова и 
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа на улица „Цар Освободител", при паметника на Ильо войвода, ще се проведе съвместна операция 
на „Пътна полиция" и БЧК по повод Европейския ден без загинали на пътя. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа в регионалния пресклуб на БТА, ГЕРБ-Сливен кани останалите партии и кандидати в местните избори 
да подпишат споразумение за честна и почтена изборна кампания. 

*** 
Раднево. 

- От 14 часа в административната сграда на „Мини Марица-изток" ЕАД, в град Раднево министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова ще се срещне с представители на енергийните дружества и на синдикалните организации на 
КТ „Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България. 

*** 
Трън. 

- От 14:00 часа в заседателната зала на общината, Общинският съвет ще проведе редовно заседание. 
*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Шумен ще се състои пресконференция на ПП ГЕРБ. 
- От 14.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Шумен ще се състои пресконференция на Добромир Драев, 

кандидат за кмет на Шумен. 
- От 18:00 часа, в рамките на честването на 160-годишнината от рождението на ген. Радко Димитриев, проф. 

Венелин Цачевски ще представи в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" автобиографичната книга „Радко 
Димитриев - пълководецът" - респектиращ научен труд, базиран на документи от българските и руските архиви, 
на спомени и трудове на военни експерти. 


