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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ Бизнесът ще продължава да плаща първите 3 дни от болничните 
Не е ясно дали ще има промени в изплащането на болничните догодина. Това обясни социалният министър Бисер Петков 
след заседание на Тристранния съвет. 
Засега обаче социалните партньори не приеха предложението на партия ВОЛЯ първите три дни да се поемат изцяло от 
Националния осигурителен институт. В момента НОИ изплаща болничните от четвъртия ден, а първите три дни са за сметка 
на бизнеса. 
Работодателите подкрепиха идеята държавата да плаща всичко. Синдикатите и държавата обаче предупредиха, че това 
би означавало още 200 милиона лева дефицит в осигурителната система. 
"Така формулирано, предложението ще натовари с 200 млн., затова направихме алтернативно предложение - първите три 
дни да не се изплаща обезщетение от никой", каза изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал 
Добрин Иванов. 
"Заедно да направим така, че да подобрим контрола - иначе публична тайна е, че работодателят стимулира в трудни 
времена да се ползват болнични, но това не е мотив да подкрепим тази инициатива", каза още националният секретар на 
КНСБ Ася Гонева. 
"Започването на плащането от първия ден би натоварило бюджета с около 200 млн. годишно, съществуват редица други 
предложения, които смятам, че ще бъдат обсъдени, но не мога да се ангажирам дали ще има промяна и каква ще бъде 
тя", заяви социалният министър Бисер Петков. 
 
News.bg 
 
√ Бисер Петков не се ангажира ще има ли промяна за плащане на болничните  
Социалният министър Бисер Петков не може да се ангажира дали ще има промяна в начина на изплащане на болничните 
и каква ще бъде промяната, ако има такава. Това заяви той в отговор на журналистически въпрос дали в рамките на 
бюджетната процедура ще има промяна в режима на плащане на обезщетеният за болничните, цитиран от БТА. 
Петков участва в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). На него беше отхвърлено 
предложението на партия "Воля" първите три дни от болничния на работника да се плащат от НОИ, а не от работодателите.  
Работодателите подкрепиха принципно тази идея с някои възражения и алтернативни предложения, но двата най-големи 
синдиката - КНСБ, КТ "Подкрепа" и социалното министерство бяха против промените. 
Сега според Кодекса за социално осигуряване обезщетението за временна неработоспособност на самоосигуряващите се 
поема изцяло от Държавното обществено осигуряване (ДОО), което поставя в неравноправие различните групи 
осигуряващи се.  
Мотивите на вносителите са, че се натоварват работодателите. Отбелязва се, че най-често се издават болнични за 3 дни, 
които изцяло се плащат от работодателите. Позицията на социалното ведомство за разгледания законопроект на "Воля" е, 
че ако обезщетенията за болничните още от първия ден се заплащат от ДОО това би натоварило бюджета на ДОО с 
допълнителен разход. Оценката на НОИ е, че ще струва около 200 милиона лева годишно, каза Бисер Петков. 
Тази мярка е крайна, тя не връща към съществуващото преди въвеждането й положение, тъй като в българското 
законодателство винаги е било регламентирано, че работодателите плащат определен период от отпуска за временна 
неработоспособност - три или един ден, смятат още от социалното министерство.  
Мнението на работодателите е, че период на изчакване означава период на неплащане, а не период, в който се дължи 
трудово възнаграждение. Това коментира Добрин Иванов от АИКБ. държавите от Южна Европа периодът на изчакване е 
ефективна мярка срещу злоупотребите, каза той. 
БСК подкрепи предложението на народните представители, макар че назад във времето сме заявявали позицията за 
възстановяване на режима, действащ преди 2010 година, каза Димитър Бранков от камарата. 
Според него са основателни опасенията, че промяната би натежала на съответния фонд към ДОО. Той настоява да бъде 
разгледан въпросът с увеличаващите се осигурителни измами, при които осигурител и осигурено лице действат в сговор, 
като възможността това да се случва следва от принципа, че осигурителните права, в това число и на краткосрочни 
обезщетения, се ползват и при невнесени вноски. Това е причината мотивите на вносителя за неравнопоставеност между 
самоосигуряващите се и осигурените заслужават внимание. 
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След заседанието социалният министър припомни на журналистите, че на днешното заседание са разгледани 
законопроекти, внесени през юли, становищата по тях са направени след внасянето на законопроекта. Има редица 
предложения, които бяха направени или подновени в последващия дебат. 
Миналата седмица от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложиха да има изчакване - първите 
три дни от болничните да не се изплащат. Днешният законопроект стои е коренно различен - ДОО да плаща от самото 
начало, обобщи различните идеи Бисер Петков. От Сдружението на общопрактикуващите лекари също имат предложения, 
които ще бъдат обсъдени в бюджетната процедура, каза Бисер Петков. 
 
В. Монитор 
 
√ Добрин Иванов: Отчитаме двоен скок на издадените болнични 
30 млн. лева губи бизнесът от обезщетения, които не са медицински обосновани  
Има риск от криза в индустрията, поръчките в някои сектори намаляха, коментира пред "Монитор" изпълнителният 
директор на Асоциацията на индустриалния капитал 
- Г-н Иванов, наистина ли съществува феноменът фалшиви болнични листове? Какви са аргументите ви и изобщо как 
може да се докаже едно такова деяние? 
- Наистина има увеличение на издадените болнични листове и данните, които го показват, са обективни. От 2012 година 
досега два пъти е скочил броят на изплатените обезщетения за временна нетрудоспособност. От 1,3 млн. болнични на 
година, миналата са се увеличили на 2,7 млн. издадени болнични. Задължително трябва да направим анализ на наетите 
лица, тоест на ползвателите на тези болнични. Към 2012 година наетите са били 2 милиона и 250 хиляди души, а към 2018 
година - 2 милиона и 240 000. Тоест, при един и същ брой наети лица, имаме два пъти повече издадени болнични. Това 
навежда на мисълта, че причина за увеличението им не е само влошеният здравен статус на българите, нито застаряващото 
население, въпреки че и това го има като причина. Данните показват, че има известна доза злоупотреби. 
- Но как може да се докаже подобно нещо, все пак някои хора наистина имат здравословни проблеми и може да им се 
наложи да отсъстват по болест от работа? 
- Според справка на НОИ само около 10 000 болнични са били обжалвани, което е нищожен процент на фона на 2,7 млн. 
издадени. От тези 10 000 обжалвани 2500 са отменени, защото в тях са открити някакви пропуски при издаването им. На 
фона на това за последните три години само седем лекари са наказани за издаване на болнични листове. Но като причина 
за това не е посочено издаване на фалшиви болнични. 
- Това не е достатъчно показателно, че няма как да обвиниш някого, че не е бил болен или че лекар е издал фалшив 
болничен. 
- Много трудно се оспорва медицинската експертиза и здравословното състояние към момента на издаване на болничния. 
Фалшивият болничен не е български феномен, характерен е и за други страни - особено за Южна Европа. Заради това в 14 
страни-членки на ЕС е въведен период на изчакване. Става дума за определени дни, през които болничният не се изплаща 
нито от работодателя, нито от НОИ, а е за сметка на осигуреното лице. В различните държави този период е различен - 
предимно между един и три дни. Във Финландия обаче е по-дълъг и е шест дни. 
- Но ако един човек наистина е болен, дори от грип, и има нужда от лекарства, как ще се справи финансово? Как може 
да е действаща такава мярка, това ще ощети много хора? 
- Това е мярка за борба с фалшивите болнични, защото по този начин се изключва икономическата мотивация на лицето, 
което злоупотребява. Само за справка - служител, който ползва три дни болничен, получава само 3% по-малко нетно 
възнаграждение, но за сметка на това работи 15% по-малко време. Това е икономическата мотивация. Затова предлагаме 
нормативно да бъде прието част от периода за временна нетрудоспособност да е неплатен и да бъде за сметка на 
служителя. У нас ниските възнаграждения са оправдани за всякакви допълнителни социални плащания. 
- Калкулирали ли сте какви са загубите на бизнеса заради подобни злоупотреби, ако изобщо може да се направят 
такива изчисления? 
- Годишно бизнесът плаща между 150-160 млн. лева за първите три дни болничен. По наши изчисления, въпреки че е 
трудно да са точни, между 20-30 млн. лева губят работодателите от изплащане на обезщетения за временна 
нетрудоспособност, които на практика не са медицински обосновани. Бизнесът дори губи много повече от това, че има 
пропуснати ползи от фалшивите болнични. Когато един служител не дойде на работа и си вземе фалшив болничен, се 
налага неговите колеги да изработят това, което е трябвало той самият да свърши. Ако това се мултиплицира в стотици 
хиляди служители в национален план, става дума за непроизведен БВП и съответно по-малко доходи. 
- Ваши колеги поискаха дори издаването на фалшиви болнични да се криминализира. Как може да стане това и изобщо 
какъв ефект ще има подобна мярка? 
- Може да се приеме като някаква мярка, но не знам доколко ще е ефективна. Обикновено, когато институциите не могат 
да се справят с контрола върху нещо у нас, предлагат дадено деяние да бъде криминализирано и прехвърлят отговорността 
върху прокуратурата. Това не е работещо решение. Според нас по-ефективната мярка е работниците да нямат финансов 
стимул за подобна злоупотреба и да има дни на изчакване. 
- Какво е състоянието на пазара на труда в момента? От известно време се чуват тревожни гласове за предстояща 
рецесия. Ваши колеги пък заявиха преди няколко дни, че едва ли не кризата за индустрията е факт, така ли е?  
- Със сигурност има притеснителни сигнали и ние затова бихме камбаната, че предстои криза. Доколко това ще се 
реализира, е въпрос на развитие на определени фактори - на икономически, политически. Като работодатели ние правим 
прогнози и гледаме напред във времето. А то е свързано на база на произведени поръчки. И когато те намаляват, всеки 
може да си направи извод и да прецени дали в бъдеще ще произвежда повече от настоящия момент. Статистиката прави 
точно обратното - тя регистрира случили се, минали събития, произведена и продадена продукция. Именно затова има 
разлика в данните. Така според статистиката икономиката расте през първото тримесечие и то с ускоряващ темп, но пък 
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резултатите за третото не са излезли и според сегашната ситуация за нас не се очертава оптимистично бъдеще. Дали ще 
се реализира като криза или е временно явление, предстои да видим. 
- Но нали непрекъснато се изтъква, че икономиката върви добре, че има ръст на БВП? 
- Така е, но това са данните за второто тримесечие. Нашата информация е, че ще има забавяне или лек ръст за третото 
тримесечие, а за четвъртото най-вероятно ще има спад. 
- Къде отчитате най-голям спад? 
- В индустрията и то тази, която работи за износ - машиностроене, електротехника, електроника. И тъй като при основните 
ни външнотърговски партньори, като Германия, Италия, Франция и Турция, виждаме, че от няколко месеца някои от тях са 
в рецесия. Логично е и поръчките при нас да намаляват. 
- Преди време изтъкнахте, че около 70% от бизнеса имат затруднения при намирането на качествени кадри. Не се ли 
намери решение на този проблем? 
- Пазарът на труда реагира малко по-късно в сравнение с икономиката. Дори работодателите, които изпитват някакви 
затруднения и отчитат намаляване на поръчките, не бързат с освобождаването на персонал. Поддържат персонал въпреки 
намалената работа и търсят начини да компенсират това чрез съкращаване на други разходи, с единствената цел 
служителите им да бъдат задържани на работа. Заради това пазарът на труда няма да може да реагира веднага и да 
регистрира ситуацията. 
- Все пак увеличаването на възнагражденията на служителите не би ли променило ситуацията? 
- Последните няколко години възнагражденията се променят единствено нагоре. Това важи и за 2019 година - над 10-12% 
е увеличението на разходите за труд на работодателите. И на фона на тези разходи ние имаме по-малко приходи от 
поръчки. 
Визитка: 
Роден е на 19 септември 1977 г. 
През 2000 г. завършва магистратура „Счетоводство и контрол” в Икономическия университет – Варна, след което получава 
няколко следдипломни квалификации и специализира право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” 
От 2009 г. до момента е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Заместник-председател е на Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната 
политика, член е на съвета към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Представителството на Европейската комисия в България 
 
√ Европейската комисия публикува Обзора на образованието и обучението за 2019 г. 
Успоредно с втората Европейска среща на върха по въпросите на образованието Европейската комисия публикува днес 
Обзорa на образованието и обучението за 2019 г., в който се прави анализ на това как образованието и обучението се 
развиват в ЕС и неговите държави членки. 
В Обзора за 2019 г. се отбелязва допълнителен напредък по отношение на важни цели на ЕС в областта на образованието 
и обучението, но също така се подчертава необходимостта да се предостави по-добра подкрепа за учителите и да се 
повиши привлекателността на учителската професия. 
Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: "За да изградим устойчива, 
сплотена и справедлива Европа, трябва да инвестираме в образованието. Това означава преди всичко да инвестираме в 
учителите — да им предоставим средствата и признанието, които те заслужават. Успехът на всяка образователна реформа 
зависи от учителите — ето защо за изграждането на истинско европейско пространство за образование до 2025 г. е от 
ключово значение да отговорим по-добре на потребностите на учителите. Гордея се с постигнатото с държавите членки 
през последните години, но предстоят още усилия. Обзорът на образованието и обучението играе жизненоважна роля за 
по-нататъшното реформиране на образователните ни системи, като ни помага да гарантираме, че всеки може да 
оползотвори своите таланти." 
Комисията оказва подкрепа на държавите членки при подобряването на образователните им системи посредством 
сътрудничество по съответната политика, сравнителни проучвания и програми за финансиране, като например „Еразъм+“. 
Обзорът — ежегодното водещо издание на ЕС в областта на образованието, е неотделна част от тази работа. Като 
представя богат набор от политики и насърчава диалога, Обзорът помага на държавите членки да сравняват и подобряват 
своите образователни системи. 
Тазгодишното — осмо — издание на Обзора е насочено към учителите. То включва и анализира констатациите от 
обширното проучване сред учителите, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В това 
последно издание на международното проучване в областта на преподаването и ученето се подчертава необходимостта 
от обучение на учителите за по-добро справяне с належащите проблеми, като например използването на информационни 
и комуникационни технологии, преподаването на ученици със специални нужди и преподаването в мултикултурни класни 
стаи. В отговор на това в Обзора се препоръчва да се гарантира подходящ брой учители в системата, по всички предмети, 
в селските и в градските райони. В същото време се подчертава, че са необходими повече усилия в областта на политиката, 
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за да се привлекат да преподават най-добрите кандидати и се гарантира, че те са подходящо обучени и мотивирани да 
останат в професията. 
Що се отнася до инвестициите в образованието, последните данни на Обзора показват, че публичните разходи за 
образование в ЕС остават като цяло стабилни на равнище ЕС, но държавите членки продължават да инвестират по-малко 
в образованието, отколкото преди икономическата криза от 2007—2008 г. 
Последното издание на Обзора показва, че към момента държавите членки почти са постигнали своята цел за намаляване 
на преждевременното напускане на училище. Въпреки това, макар делът на отпадналите ученици да е намалял от 14,2 % 
през 2009 г. на 10,6 % през 2018 г., напредъкът се е забавил от 2016 г. насам. Процентът на младите хора, които притежават 
диплома за висше образование, нарасна от 32,3 % през 2009 г. на 40,7 % през 2018 г. Обзорът показва също, че по-високото 
образователно равнище съответства на по-високи равнища на заетост сред наскоро дипломиралите се и по-голямо участие 
в обучението за възрастни. 
Делът на децата, записани в образование в ранна детска възраст, нарасна от 90,8 % през 2009 г. на 95,4 % през 2017 г. 
Въпреки че участието в образованието се разраства в Европа, всеки пети 15-годишен ученик все още не може да реши 
прости задачи, свързани с четенето, математиката и науките, докато твърде много деца продължават да са изложени на 
риск от образователна бедност. 
Контекст 
Тазгодишното издание на Обзора на образованието и обучението бележи десет години от началото на рамката на ЕС за 
сътрудничество „Образование и обучение 2020“, договорена от всички държави членки през 2009 г. С него се измерва 
напредъкът по целите на рамката „Образование и обучение 2020“ във всяка държава членка и се предоставя информация 
за разглеждането на въпросите, свързани с образованието, в ежегодния процес на европейския семестър. Освен това той 
спомага да се определи в кои направления следва да бъде насочено финансирането от ЕС за образованието, обучението 
и уменията в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. 
В обзора се анализират основните предизвикателства пред европейските образователни системи и се представят 
политики, благодарение на които тези системи могат да отговорят по-добре на обществените нужди и нуждите на пазара 
на труда. Докладът включва сравнение между различните държави, 28 подробни доклада за отделните държави и 
специален уебсайт с допълнителни данни и информация. 
Образованието е на челно място в политическата програма на ЕС. Работейки заедно с държавите членки, Комисията 
положи основите на европейско пространство за образование, насочено към подобряване на ученето, сътрудничеството 
и високите постижения. Същевременно редица програми на ЕС, а именно програмата „Еразъм+“, европейските структурни 
и инвестиционни фондове, в това число Инициативата за младежка заетост, както и „Хоризонт 2020“ и Европейският 
институт за иновации и технологии спомагат за стимулиране на инвестициите и оказват подкрепа по приоритетите на 
политиката в областта на образованието. С цел да подкрепи по-големите амбиции в тази област Комисията е предложила 
значително увеличаване на финансирането за младите хора и за обучението в следващия дългосрочен бюджет на ЕС 
(2021—2027 г). 
За повече информация 
Уебсайт на Обзора на образованието и обучението (включително информационни документи и графики за ЕС и за 
отделните държави) 
Уебсайт на Европейската среща на върха по въпросите на образованието 
Уебсайт на европейското пространство за образование 
 
БНТ 
 
√ Марияна Николова отговаря на депутати за демографската криза 
Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговаря на въпроси на днешния 
парламентаран контрол. 
Питанията са свързани със стратегията за семейството и детето, както и въпроси относно рекордния брой извършени 
аборти у нас. 
Според данните на Националния център по обществено здраве и анализи само за три месеца - от март до юни тази година, 
българските жени са направили повече от 5 000 аборта. Това поставя страната ни на челно място по брой извършени аборти 
в Европейския съюз. Рекордьор в тази статистика у нас е столицата. 
 
√ НС няма да заседава между 16 и 25 октомври заради изборите 
Парламентът реши от 16 до 25 октомври да преустановят работа заради предизборната кампания за предстоящите местни 
избори. В този период парламентарните комисии ще продължат своята работа. Предложението беше подкрепено от 99 
души, против бяха 28, а 4-ма се въздържаха. 
 
√ Бойко Борисов се срещна с премиера на Южна Корея  
Южна Корея иска да участва в проекта за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF гориво в София. Това обяви 
южнокорейският премиер Ли Нак-йон след среща с българския министър-председател Бойко Борисов в Сеул. Двете 
държави подписаха Меморандуми за сътрудничество в енергетиката и външните работи. Това е първата визита на 
български министър-председател в южноазиатската страна. 
От Сеул предават Александър Марков и Владимир Богдански. 
Южнокорейският интерес е към проекта за изграждане на инсталация за производство на топло- и електроенергия от 
преработени отпадъци, която ще се строи в "Топлофикация София" за 157 милиона евро. 

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_bg
https://ec.europa.eu/education/summit_bg
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_bg
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Ли Нак-йон, министър-председател на Южна Корея: Помолих господин Борисов корейски фирми да участват в 
изграждането на инсталацията за RDF гориво в София. Благодаря на българското правителство още, че реши да предостави 
статут на стратегически инвеститори на южнокорейски компании. 
Бойко Борисов вече предложи на "Хюндай" да изгради Център за електро- и автономни автомобили в България. Втора 
корейска компания може да инвестира 1,5 млрд. евро в завод за батерии за електромобили у нас. 
Бойко Борисов, министър-председател на Република България: В сферата на батериите за електрически автомобили, 
акумулаторни, считам, че сме много близко. Над 31 фирми произвеждат и в България части за "Хюндай". Преговорите ни 
с "Фолскваген" и оставането на финала с Турция много внимателно са следени тук, в Корея. 
В Сеул премиерът Бойко Борисов посети и университета "Ханкук", където южнокорейски студенти изучават български език. 
Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Засега само Корея дава стипендии на български студенти, 
но съм убеден, че от новата година ще имаме и реципрочност. 
Чан Юнг, чието католическо име е Стефан, учи български език от 2 години, пленен от красотата на България. 
Чан Юнг, студент по българистика в Университета "Ханкук", Сеул: Бил съм на Пловдив, бил съм на София и Седемте 
рилски езера. Всички са много красиви. Не мога да вярвам. 
Сан Мин още се притеснява да говори на български. 
Сан Мин, студент по българистика в Университета "Ханкук", Сеул: -Можете ли да кажете нещо на български, коя е 
любимата Ви българска дума? - Добре дошли в Корея... 
България и Южна Корея подписаха и Меморандум за съвместни чествания на 30-годишнината от установяване на 
дипломатическите отношения между двете страни. Те датират от 23 март 1990 г. 
Двете страни се договориха още за сътрудничество в енергетиката по проекти за възобновяеми енергийни източници и 
участие на компании в общи проекти. Южнокорейската ядрена корпорация е сред кандидатите за АЕЦ "Белене". 
 
√ Държавата предлага да бъде капитализиран част от дълга на ТЕЦ "Марица-изток" 2 
Министерството на енергетиката ще предложи да бъде капитализиран част от дълга на ТЕЦ "Марица-изток" 2 към 
Българския енергиен холдинг. Към момента задълженията на държавната централа към холдинга е над 600 млн. лв. 
Дружеството няма други задължения и това е причината да се иска увеличение на капитала. 
До края на октомври се очаква отговор от Европейската комисия, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. В 
Раднево тя се срещна с представители на енергийните дружества и на синдикатиите - "Подкрепа" и КНСБ. На срещата са 
обсъдени мерките за бъдещата работа на комплекса "Марица-изток". 
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Август 2018-та ТЕЦ "Марица-изток" 2 е генерирал загуба в размер на 
235 милиона лева. Към настоящия момент, към август, края на август 2019-та тази загуба вече е редуцирана и се забелязва 
една трайна тенденция на подобряване на неговите финансови параметри.Тази загуба сега е приблизително около 180 
милиона лева, тоест с около 50-52 милиона лева се подобрява финансовото състояние на ТЕЦ "Марица-изток" 2. 
 
√ Четирима външни министри подкрепиха с декларация Западните Балкани в ЕС  
Потвърждаваме нашата силна подкрепа за надеждна перспектива за присъединяване на страните от Западните Балкани и 
за тяхното бъдеще в ЕС. Твърдо вярваме, че разширяването на ЕС е взаимоизгоден процес, както за ЕС, така и за страните 
от Западните Балкани, и представлява стратегическа инвестиция в сигурността, стабилността и просперитета на Европа. 
Това се казва в съвместна декларация на министрите на външните работи на Република България, Република Хърватия, 
Република Гърция и Румъния, съобщиха от МВнР. 
Ето какво още пише в позицията: 
Ето защо сме убедени, че ЕС трябва да остане твърдо ангажиран в региона на Западните Балкани и че разширяването 
трябва да остане във фокуса на ЕС. Вярваме също, че надеждната перспектива за членство в ЕС е от решаващо значение за 
развитието на демократични и проспериращи общества в страните от Западните Балкани. За ЕС е от първостепенно 
значение да осигури цялостния напредък на региона, основан на индивидуалните заслуги и изпълнението на стриктни, но 
справедливи условия. 
Преди Съвет „Общи въпроси“ този октомври ние потвърждаваме нашата силна подкрепа за започване на преговори за 
присъединяване с Албания и Република Северна Македония при спазване на утвърдените условия, по-специално тези за 
добросъседските отношения, като сме убедени, че както ЕС, така и партньорите от Западните Балкани трябва да изпълним 
нашите ангажименти и да гарантираме надеждността на политиката на разширяване на ЕС. 
Започването на преговорите за присъединяване ще даде възможност на тези две държави да се съсредоточат повече върху 
необходимите реформи, докато в същото време ЕС ще може да следи отблизо техния напредък по изпълнението на 
установените условия и критерии, включително изпълнението на двустранни договори, благоприятстващи 
добросъседството в региона като Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република 
Северна Македония и Преспанското споразумение между Гърция и Република Северна Македония. Това със сигурност ще 
придаде импулс на реформите в целия регион. Стартирането на преговори също би било забележително доказателство за 
постигнатия напредък и ще даде важен тласък на процеса на присъединяване на двете страни като резултат на силната 
подкрепа на настоящата Европейска комисия в процеса на разширяване. 
Също така сме убедени, че политиката на разширяване ще бъде на приоритетно място в дневния ред на ЕС в рамките на 
мандата на следващата Европейска комисия, за да се ускори напредъка през следващите пет години и да се осигури ясна 
перспектива за бъдещето на процеса на присъединяване. 
 
√ В Института по роботика изграждат Център за компетентност  
Предсказване на земетресения и терористични атаки, борба с рака и основи на наука, свързана с телепортацията. По тези 
проблеми вече работят в Института по роботика към БАН. Там пристигнаха първите машини за изграждане на Център за 
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компетентност, наречен "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска". Той се 
изгражда с над 13 милиона лева европейски пари по оперативна програма "Наука и образование". 
Тази машина ще се използва за предсказване на срутища, свлачища и земетресения. Ще се изпитват образци, ще се 
регистрира потока от наночастици, които те генерират, а спектърът им ще показва кога ще настъпи разрушение. При друго 
изследване ще се разиграват високотехнологични ситуационни игри и с помощта на най-новите постижения на 
сензориката и металознанието, ще се предвижда кога и как ще действат евентуалните терористи. 
Акад. Чавдар Руменин, ръководител на проекта: Затова тук именно ще се направят такива изследвания, с такъв тип 
техника, за да сме десет гърди преди тях. 
Институтът ще помага и на медицината за борба с пандемията на нашето време - рака. Изследването не е фантастика и 
вече се прави в Италия, САЩ, Франция. Пускат се наночастици в кръвта на човека. 
Акад. Чавдар Руменин, ръководител на проекта: Те имат това свойство, че на базата на изкуствения интелект да се 
групират в клъстери вътре в кръвта на човека и да атакуват малформациите. След това те ще ги унищожат и ще бъдат 
изведени от организма. 
И от приложната наука към върховете на знанието - ще се постави началото на изследването на телепортацията. Според 
идеите на Стивън Хокинг два фотона, независимо дали единият е на Земята, а другият на края на Вселената, са абсолютно 
идентични и могат да комуникират през пространството и времето. 
Акад. Чавдар Руменин, ръководител на проекта: А това не е нищо друго освен началото на пренасянето на информация 
от една точка на Вселената в друга. 
В Центъра ще работят 75 учени. Първите машини вече пристигнаха, а да нагледа проекта дойде Виториа Вилафранка, която 
отговаря и за европейските програми в Хърватска, Румъния и Унгария. 
Витория Алиата ди Вилафранка, директор в ГД "Регионална и селищна политика" на ЕК: Европейската комисия е 
извънредно доволна от прогреса по проектите, а работата на българските учени може да служи за пример на другите 
европейски страни. 
Още два Центъра посетиха днес Виториа Вилафранка и заместник-министър Карина Ангелиева - в единия се запознаха със 
Суперкомпютър, а в другия с проект за чисти технологии. 
 
√ Хопкинс: Британските туристи обичат България  
Ежегодно в България идват над 350 000 британски туристи. От тях пътуващите с фалиралия туроператор „Томас Кук“ са 
много малък процент. Това заяви британският посланик Ема Хопкинс, след като взе участие в конференция, свързана с 
борбата с трафика на хора 
„Посолството ще продължим да подкрепяме операцията, но трябва да сме готови за закъснения. За последствията върху 
британския туристически сектор, това е тъжен ден за „Томас Кук“ и служителите им. Посетих ги в Слънчев бряг преди 
няколко седмици, за да обсъдим летния сезон. 
Хопкинс съобщи, че при разговора с туроператора са я информирали, че тази година са имали около 13 хил. туристи по 
българското Черномори“. 
Британските туристи обичат да пътуват в България заради топлия климат, красивите гледки, хубавата храна. Вярвам, че 
туристите ни ще продължат да идват в България, убедена е Ема Хопкинс. 
 
В. Банкерь 
 
√ Цветанов се срещна с Жозеф Дол, представи му Евроатлантическия си център 
Председателят на Управителния Съвет на Евроатлантическия център за сигурност Цветан Цветанов и изпълнителният 
директор София Петкова проведоха работна среща с Жозеф Дол, председател на Европейската народна партия и член на 
Изпълнителния съвет на Центъра за европейски изследвания “Вилфрид Мартенс”. 
Цветанов представи основните приоритети и проектни области в работата на центъра, като наблегна на европейското и 
регионално измерение в противодействието на хибридната война, борбата с трафика на хора, справянето с миграционните 
потоци, борбата с корупцията и прането на пари, дерадикализация и предотвратяване на радикализацията, осмислянето 
на последствията от тоталитарното и комунистическо минало. Подчертана от негова страна бе и необходимостта от повече 
внимание към развитието на икономическите и геополитическите процеси в Черноморския регион и Западните Балкани с 
цел запазване и подобряване на сигурността и стабилността на Европа и трансатлантическите партньори. 
Цветанов изрази надежда, че в бъдеще ще бъдат реализирани много общи инициативи и проекти в полза на сигурността 
на европейските граждани, съобщиха от пресцентъра на ЕАЦС. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев се срещна с представители на американски компании 
Има американски инвестиционен интерес към България, заяви президентът Румен Радев в Ню Йорк след среща с 
представителите на компании, водещи в  сферите на комуникациите, информационните технологии, застраховането, 
финансите, енергетиката. 
Държавният глава обсъди с тях възможностите за инвестиции у нас и се информира какъв е интересът на американските 
фирми, като им представи предимствата за бизнес в България. 
„Има конкретно инвестиционно намерение. Част от компаниите бяха такива, които имат вече своето присъствие в България 
и са в процес на вземане на решение дали и как да разширяват своето участие в България“, каза президентът. 
„Други са такива, които изследват възможностите. Говорехме за конкретни предложения, но в момента не искам да го 
споделям. Чакам да дойдат тези компании, изразиха своята готовност в България“, добави Румен Радев 
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√ България влезе в Алианса за мултилатерализъм 
Захариева: Само с обединени усилия може да се справим с промените в климата и с тероризма 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и още близо 60 външни министри от целия свят 
участваха в събитие в ООН в Ню Йорк, на което бе създаден Алианс за мултилатерализъм, съобщи МВнР. 
Целта на инициативата на Германия и Франция е да се създаде мрежа от сходно мислещи държави, който да действат 
съвместно за укрепването на ценностите на ООН и на справедливото сътрудничество, основано на определени правила, 
принципи и ценности като демокрацията, свободата, спазването на правата на човека, върховенството на закона. 
Алиансът за мултилатерализъм е открит за присъединяване за всички държави, които вярват в многостранността. 
Към момента не се планира създаването на нова организация или утвърждаването на нов формат за дискусии; акцент се 
поставя върху подкрепата за ООН „като важен световен двигател на многостранността“. 
„Имаме само един свят и не може да си позволим да правим грешки. Предизвикателства като климатичните промени, 
нарушенията на човешките права и тероризма не могат да бъдат решени от една държава. Само с обединени усилия имаме 
шанс. Мултилатерализмът не е абстракция и няма алтернатива”, каза Екатерина Захариева пред колегите си.  Тя допълни, 
че България истински вярва в ползите от международното сътрудничество. 
Алиансът за мултилатерализъм ще работи по няколко тематични направления - киберсигурност, климат, сигурност и борба 
със смъртоносните автономни оръжия, към които се числят и дроновете. 
 
√ НСТС отхвърли увеличаване до 6000 лв. на необлагаемия доход за дете в семейството 
Министерството на финансите и работодателските организации отхвърлиха в рамките на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество предложения от БСП законопроект, с който да се увеличи на 6000 лева годишно необлагаемият доход за 
всяко дете в семейството. 
Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова заяви, че това би лишило бюджета от 380 милиона лева приходи 
на годишна база, без да е сигурно, че ще има реален ефект за повишаване на раждаемостта: 
"В две от големите държави - Германия и Франция, беше направен анализ, че всъщност въпреки големия размер на 
данъчните преференции за отглеждане на деца, не са оказали ефекта върху повишаване на раждаемостта, какъвто ефект 
по принцип икономическата теория показва". 
 
√ Двете спецпрокуратури: Няма данни служители на НАП да са били съучастници на обвинените от ТАД  
Ръководителите на двете специализирани прокуратури бяха изслушани от депутати от анкетната парламентарна комисия, 
която проучва обстоятелства около хакерската атака срещу НАП. 
Димитър Петров и Николай Найденов обявиха, че от събраните дотук доказателства, няма данни служители на Приходната 
агенция да са действали в съучастие с тримата обвиняеми по случая - собственикът на "ТАД Груп" Иван Тодоров, 
търговският директор на фирмата Георги Янков и 20-годишният Кристиян Бойков. 
Пред депутатите Найденов, който оглавява Апелативната специалиализирана прокуратура, обясни, че цел на хакерската 
атаката са били "Персоналните идентификационни кодове" и електронните подписи, но до компрометирането на тези 
данни не се стигнало: 
"Благодарение на тези бързи действия, които бяха предприети от Прокуратурата и от специализираните органи, нямаме 
данни за неправомерно или за някакво действие, разбира се, се проверява за някаква информация, която да е любопитна 
или да бъде в ущърб на някоя фирма или на физическо лице". 
 
√ СЕМ обсъжда на извънредно заседание ситуацията в БНР 
Съветът за електронни медии се събира днес след обед на извънредно заседание, на което ще бъде обсъдена ситуацията 
в Българското национално радио. 
Решението за свикване на днешното извънредно заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ) бе взето по 
предложение на члена на медийния регулатор Розита Еленова, която го направи след среща на членове на СЕМ с 
представители на редколегията на програма „Хоризонт" и други журналисти от БНР. 
„В петък да се проведе заседание, на което да бъдат разгледани допълнителни факти и обстоятелства“, обяви тогава 
председателят на СЕМ София Владимирова. 
                                          
√ Възлагат на Сметната палата да извърши одит в БНР  
Репортаж на Мария Костова за предаването ''Нещо повече'' 
Парламентарната комисия по култура и медии одобри внесеното от ГЕРБ предложение да бъде възложено на Сметната 
палата извършването на одит в Българското национално радио. Проверката ще обхване периода 1-ви януари 2017-а - 30-
и септември 2019 г. 
Депутатите направиха корекция в крайния срок за внасяне в парламента на окончателния доклад на Сметната палата след 
одита. Това трябва да стане до 31-ви януари 2020 г., а не до 31-ви декември 2020-а, както предвиждаше първоначалният 
проект на решението. Председателят на Сметната палата Цветан Цветков обясни пред депутатите какво ще обхваща 
одитът: 
"Ще проверим законосъобразността на управленските решения както на генералния директор на радиото, на двамата 
генерални директори, тъй като това включва периода на двама генерални директори, така също и на Управителния съвет, 
разбира се, от гледна точка на изпълнението на бюджета, който е предоставен на радиото в неговите три компонента: 
разходи за възнаграждения, в това число както по трудови правоотношения, така и по извънтрудови правоотношения, 
разходите за издръжка и капиталовите разходи, които са свързани с придобиване на различни активи". 
Един от вносителите на проекта - Красимир Ципов от ГЕРБ, обясни как е избран периодът на одита: 
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"Обикновено срокът е за съответната календарна година или предходните няколко календарни години. В дискусия между 
народните представители от парламентарната група на ГЕРБ взехме такова решение да се провери от 2017-та началото до 
края на септември тази година". 
По-рано председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова съобщи, че одитът на Сметната палата в БНР ще провери 
специално как е решен казусът с музикалните състави на радиото.  
Вицепремиерът Томислав Дончев определи като "недопустимо" случилото се в БНР и подчерта, че след изясняване на 
ситуацията, всеки трябва да понесе своята отговорност: 
"И не само спирането на сигнала. Самото усещане, че някой е в състояние да влияе на независимостта на национална 
медия. Не знам дали е истина или не, самото усещане е проблем. Първо трябва да се разбере кой за какво е виновен. След 
това всеки трябва да си понесе отговорността", заяви той. 
Проектът за решението за проверка е внесен от председателя на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова и 
депутатите Александър Ненков и Красимир Ципов на 20 септември. В същия ден министър-председателят и лидер на ГЕРБ 
Бойко Борисов заяви в парламента: 
"Ще помоля нашата парламентарна група, като председател на партията, веднага да се присъедини към тази анкетна 
комисия, която искат колегите от БСП. Нещо повече, пленарната зала да приеме решение Сметната палата като най-
независим върховен орган да влезе и да провери цялото управление на Националното радио досега". 
Асоциацията на европейските журналисти - България организира днес в 12 часа акция в подкрепа на свободата на словото 
и с искане за провеждане на международно разследване на казуса със спирането на излъчването на сигнала на програма 
"Хоризонт" на Българското национално радио за пет часа на 13 септември тази година. 
Съветът за електронни медии също ще обсъди на извънредно заседание утре ситуацията в БНР. Решението за свикване на 
заседанието беше взето миналата седмица, като целта е да бъдат изслушани допълнителни факти и обстоятелства. 
 
√ България се включва в Европейската нощ на учените за 13-а поредна година 
За 13-а поредна година България се включва в Европейската нощ на учените. Инициативата, финансирана от Европейската 
комисия, се провежда в последния петък на месец септември в около 300 града на Стария континент. 
Целта е да се предизвика широк обществен интерес към ролята на учените за развитието на обществото. У нас 
университетите и научните институти ще отворят врати с организирани събития от 18 до 22 часа. 
150 събития на 52 места в 13 града  на страната и очаквани 50 хиляди посетители - така накратко изглежда 13-о издание на 
Нощта на учените у нас. Официалното й откриване е от 18.30 ч. в ректората на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. 
Акцент в програмата тази година е привличането на младите хора към науката. По тази причина от 14 до 18 часа в Алма 
Матер ще има разположени ателиета и практически работилници за деца, чрез които те ще могат да се докоснат до 
вълнуващия свят на учените. Във Физическия факултет пък ще бъде проведено виртуално посещение на големия адронен 
колайдер в Церн. 
Програмата на Нощта на учените 2019 включва още изложби за значението на науката в ежедневието, срещи и дискусии с 
български учени, прожекции на филми за тях, кабинети по любопитство, панаири на знанието, музикални и поетични 
изпълнения. 
 
√ Румен Гълъбинов: Наченките на рецесия са в индустрията  
Интервю на Даниела Якова с Румен Гълъбинов в предаването ''12+3'' 
„Задълбочаващите се проблеми с търговските войни вече оказват влияние върху индустрията на Западна Европа. 
Рецесията в Германия се отразява върху автомобилостроенето. Наченките на рецесията са в индустрията, те не са стигнали 
до финансовия пазар, не са минали през услугите и не са ударили крайното потребление. Има време, докато това се случи. 
Важно е в този промеждутък от време какви мерки ще бъдат взети, за да е по-лек преходът или да бъде избегната 
рецесията“. Това каза пред БНР икономистът Румен Гълъбинов. 
По думите му съществено влияние върху икономиката на Стария континент ще окаже Брекзит: 
„Брекзит е един важен фактор. Вноската на Великобритания в общия европейски бюджет е изчислена с години напред и е 
доста съществена. Великобритания е един от големите донори. И ако има Брекзит без сделка, това може да означава, че 
Великобритания може и нищо да не плаща. А при Брекзит със сделка, не е сигурно в какво съотношение ще се съгласи да 
плаща. Всичко това ще окаже съществено влияние върху бюджетите на останалите държави, защото те ще трябва да 
компенсират тези пари“. 
Гълъбинов поясни, че на този етап всякакви прогнози биха били много условни и допълни: 
„Трябва да засилим преките чуждестранни инвестиции, защото те са по-малко от парите от българските емигранти в 
чужбина, които те по официален път пращат на близките си, и са по-малко и от европейските фондове“. 
  
√ Нова икономическа зона ще бъде изградена до Варна 
Заедно със съседните общини Варна ще изгради нова икономическа зона западно от града. Това съобщи кметът Иван 
Портних. Тя ще бъде разположена на над 7000 декара близо до магистрала "Хемус" и ще има статут на обект с  национално 
значение. Изграждането ѝ ще започне след Нова година, когато се очаква да бъде приет и Общият устройствен план на 
Община Аксаково. 
В следващите няколко месеца във Варна ще бъдат открити нови над 1000 работни места в IT и аутсорсинг сектора, каза 
още Портних, който представи днес част от кандидатите за общински съветници и районни кметове, с които започва 
кампания за нов мандат. 
Той заяви,че в листата е търсен професионален баланс от компетентни хора, които да реализират големите проекти на 
морската столица. 
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Портних обяви и приоритети в програмата си за следващите четири години, част от които са свързани с финансовата 
стабилност и развитие на икономиката на града. 
 
√ ИКТ индустрията у нас регистрира рекорд в заплащането  
Българската информационна и комуникационна индустрия отбелязва поредни рекорди в заплащането и в броя работни 
места през миналата година. Данните са от проучване на повече от 15 000 компании в 430 населени места. 
През 2018 г. един служител в индустрията е получавал средногодишно с около 8 000 лева брутно възнаграждение повече, 
отколкото през 2015 г., а работните места са се увеличили за година с повече от 5 000. По предварителни данни ръстът в 
приходите на компаниите в сектора спрямо предходната година е с 1,3 млрд. лева. Според анализа наред с бума на новите 
работни места в Пловдивска и Варненска области ръст на заетите в сектора отчитат и в по-слабо развитите региони на 
страната като Видинска и Врачанска област, както и в области, в които индустрията е все още малко застъпена, като 
Кърджалийския и Смолянския регион 
 
√ Забине Лаутеншлегер от ЕЦБ подаде изненадващо оставка 
Забине Лаутеншлегер ще подаде оставка като член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка, считано от 
31-ви октомври, преди края на нейния пълен мандат, се казва в съобщение на ЕЦБ. 
"Президентът на ЕЦБ Марио Драги ѝ благодари за нейната инструментална роля за подпомагане на създаването и 
ръководството на банковия надзор в цяла Европа, който е основен стълб на банковия съюз, както и за непоколебимата ѝ 
ангажираност към Европа“, посочва централната банка. 
Забине Лаутеншлегер е член на изпълнителния и на управителния съвет на Европейската централна банка от 27 януари 
2014 година и ще напусне важния пост в шестчленния Изпълнителен съвет на базираната във Франкфурт банкова 
институция с две години предсрочно. 
Според информация на "Уолстрийт джърнъл", повод за неочакваната оставка на най-високопоставения германски 
служител в ЕЦБ е, че г-жа Лаутеншлегер е влязла в спорове относно решението на централната банка от по-рано този месец 
да рестартира гигантската си програма за изкупуване на еврооблигации (програмата за "количествени улеснения). 
Тя е третият служител на ЕЦБ, роден в Германия, който подава оставка от централната банка след политически спорове 
само в рамките на малко повече от осем години. 
Двама други немски членове на ЕЦБ - бившият президент на Бундесбанк Аксел Вебер и бившият главен икономист на ЕЦБ 
Юрген Старк, се оттеглиха от централната банка през 2011-а година, след като те критикуваха решението ѝ да купува 
държавни облигации в рамките на еврозоната. Настоящият президент на Бундесбанк Йенс Вайдман пък многократно 
критикува тази програма за "количествени улеснения". 
В същото време цялото германско обществено мнение е силно критично към експанзивната парична политика на ЕЦБ, а 
висшите германски длъжностни лица се притесняват, че чрез покупките на облигации, ЕЦБ несправедливо субсидира 
разточителните разходи на правителствата от Южна Европа. 
Нейното напускане подчертава дълбоките различия в рамките на 25-членния съвет на ЕЦБ по отношение на начина за 
подкрепа на икономиката на еврозоната през период на забавящ се растеж и нарастващи външни заплахи. Тези 
противоречия водят до несигурност сред инвеститорите и, според някои анализатори, възпрепятстват реакцията на ЕЦБ на 
икономическите кризи. 
Оставката на г-жа Лаутеншлегер може да се окаже доста скорошно предизвикателство пред Кристин Лагард, която ще 
застане начело на ЕЦБ от 1-ви ноември и ще трябва да подобри връзките с длъжностните лица от големите икономики на 
еврозоната и по-специално от Германия. 
Сега европейските лидери ще трябва да се споразумеят за наследник на г-жа Лаутеншлегер, като вероятно ще трябва да 
намерят друг германец за нейния пост. 
Самата оставка на Забине Лаутеншлегер ограничава времето за големи промени в изпълнителния съвет на ЕЦБ, тъй като 
петима от шестимата членове на изпълнителния борд трябва да напуснат банката през следващите 18 месеца. 
Наскоро г-жа Лаутеншлегер помогна за ръководенето на новия орган на банковия надзор на ЕЦБ, който беше създаден по 
време на дълговата криза в еврозоната и който има за цел да прекъсне връзката между слабите правителства и банките. 
 
√ Забавяне на икономическия растеж в САЩ до 2% през второто тримесечие 
Икономическият растеж на САЩ се забави очаквано през второто първото тримесечие на настоящата година до 2,0%, тъй 
като силните потребителски разходи бяха компенсирани от слабия износ и по-свиващи се бизнес инвестициите, показва 
окончателната неревизирана оценка на Департамента по търговия. 
Брутният вътрешен продукт на САЩ се повиши през второто тримесечие на 2019-а година с 2,0% при аналогична предходна 
оценка и експресна оценка за повишение с 2,1%, като това представлява забавяне спрямо икономически растеж от 3,1% в 
началото на годината. Очакванията си тази тенденция на забавяне да се запази до края на годината в резултат най-вече на 
продължаващата търговска война с Китай и слабото представяне на глобалната икономика. 
Ключова подкрепа за икономическата експанзия през периода април - юни оказаха потребителските разходи, които 
нараснаха с цели 4,6% след анемично повишение с 1,1% през първото тримесечие, отбелязвайки най-солидното темпо на 
растеж от четири и половина години насам (от последните три месеца на 2014-а година). 
Трябва да се има предвид, че разходите на домакинствата по принцип формират повече от две трети от общата 
икономическа активност в САЩ. Подкрепа за силно растящите потребителски разходи оказва близо 50-годишното дъно на 
американската безработица и увеличаващите се заплати. Но неотдавнашният спад в доверието на потребителите на фона 
на опасения относно митата върху вноса на китайски потребителски стоки, които влязоха в сила през септември, може да 
предизвика забавяне на растежа на потребителските разходи през следващите месеци. 
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Графика на БВП на САЩ 

 
 
В същото време бизнес инвестициите се свиха доста по-рязко от предходната оценка при слабо нарастване на 
корпоративната печалба, което вероятно ще продължава да хвърли сянка върху представянето на американската 
икономика на фона на притесненията на финансовите пазари за риск от предстояща рецесия. 
Бизнес инвестициите се свиха през второто тримесечие с 1,0% при предишна оценка за понижение с 0,6%, отбелязвайки 
най-солиден спад от края на 2015-а година, докато инвестициите в жилищния сектор се понижиха с 3,0% вместо с 2,9%, 
като в същото време държавните разходи се увеличиха с 4,8% вместо с 4,5%, според предходната оценка. 
Стойността на бизнес запасите (на непродадените стоки) беше ревизирана слабо нагоре до 69,4 млрд. долара от предишна 
оценка за 69,0 млрд. долара, но остана далеч под аналогичните данни за първото тримесечие, като слабите бизнес запаси 
отнеха 0,91 процентни пункта от растежа на БВП през второто тримесечие. 
Негативно влияние върху икономическия растеж през периода април - юни оказа и силният спад с 5,7% на американския 
износ, докато вносът остана без промяна, като големият търговски дефицит от 980,7 млрд. долара отне 0,72 процентни 
пункта от БВП на САЩ през второто тримесечие. 
Корпоративните печалби след облагането с данъци пък нараснаха през второто тримесечие с 3,3%, което обаче 
представлява сериозна низходяща ревизия от предходната оценка за повишение с 4,8% 
Слабите бизнес разходи и сдържаният растеж на корпоративната печалба могат да породи съмнения в способността на 
потребителските разходи да продължават да генерират относително добър растежа на американската икономика. 
Продължаващата близо 15 месеца търговска война на администрацията на президента Доналд Тръмп с Китай заплашва 
настоящата най-продължителна в историята експанзия на американската икономика, която вече навлезе в 11-та си година. 
Търговската война започва да вреди на промишленото производство и на бизнес инвестициите, предизвиквайки опасения 
на финансовите пазари за надвиснала икономическа рецесия. 
 
Капитал 
 
√ Депутатите извадиха ББР от по-стриктните правила за публични дружества 
Държавната банка няма да е обект на новия Закон за публичните предприятия въпреки съпротивата на финансовия 
министър 
Новият Закон за публичните предприятия, който въвежда редица мерки за подобряване на управлението на държавните 
компании, няма да важи за Българска банка за развитие и дъщерните й дружества. Това решиха депутатите днес при 
гласуването на второ четене на законопроекта, който е част от ангажиментите на България за приемането й във валутния 
механизъм ERM II и банковия съюз. 
Предложението беше вкарано между четенията от Десислав Чуколов и още четирима депутати от "Атака". От квотата на 
партията е принципалът на ББР, икономическия министър Емил Караниколов. Приемането на текста е по-скоро изненада, 
доколкото срещу него имаше негативно становище на Министерството на финансите. 
На практика предложението на Чуколов ще освободи ръководената от Стоян Мавродиев ББР от допълнителни изисквания, 
които могат да затруднят сегашния противоречив стил на управление. В последните години банката все повече се 
отдалечава от замисъла си да подпомага малки и средни предприятия и канализира големи заеми за близки до властта 
едри бизнесмени. Последно - буквално преди дни ББР е отпуснала още 100 млн. лв. на свързана с Делян Пеевски компания, 
с което кредитите към корпоративната му империя вече са над 250 млн. лв. по консервативни оценки (повече по темата 
можете да прочетете в петъчния брой на "Капитал"). 
Поправката "Чуколов" и съпротивата срещу нея 
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Изключението в Закона за публичните предприятия е за всички кредитни институции, но реално засяга само ББР, тъй като 
тя е единствената държавна банка. 
Мотивите на вносителите са, че има "търговски дружества с мажоритарно държавно участие, които подлежат на регулация 
на БНБ, КФН и други и попадането им в обхвата на закона би довело до дисбаланси и наличието на двойна и тройна 
отчетност, което би затруднило дейността им". Освен това се изтъква, че новите правила може да "влязат в дисбаланс" с 
някои от специфичните правила за финансовия сектор, а също и че отчетността при банките вече е синхронизирана с 
добрите практики в ЕС. 
При тези аргументи обаче не става ясно защо предложението на "Атака" е от обхвата на закона да отпаднат само банките 
и в частност ББР, доколкото и други държавни компании са обект на регулация от КЕВР, КФН и други институции. 
Срещу предложението имаше становище на Министерството на финансите, което е основен двигател на закона, тъй като 
той е част поетите от България ангажименти по пътя към влизането ѝ във валутния механизъм ERM II, а също и на 
желанието на правителството страната да стане част от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
За разлика от внесеното предложение в становището на ведомството на Владислав Горанов се говори открито за ББР. 
Според него такова третиране говори за селективен подход спрямо банката, което противоречи с основната цел на закона 
и създава предпоставки за отпадането и на други публични предприятия. 
Финансовото министерство е поискало и мнението на ОИСР, с чиято подкрепа беше изготвен законопроектът и чиито 
насоки са в основата му. Оттам също са се произнесли против изключението за насърчителната банка. Според тях е 
възможно частично или изцяло изключване на ББР от обхвата на закона само ако тя изпълнява единствено функции по 
провеждане на обществена политика, но не и ако тя участва в обичайни банкови операции, каквито се предоставят и от 
търговските банки. По този повод екипът на Горанов припомня, че ББР има пълен банков лиценз и предлага услуги, каквито 
и другите банки. 
Въпреки острата позиция на Горанов обаче депутатите от управляващото мнозинство не са се съобразили с мнението му. 
Поправката е приета с гласовете на ГЕРБ, "Обединени патриоти" и ДПС. Единствено против са гласували от БСП, като от 
парламентарната трибуна депутатът от левицата Христо Проданов нарича текста лобистки. "ББР е създадена да подпомага 
малкия и средния бизнес, а тя не изпълнява функциите, за които е създадена", заявява той, цитиран от БТА. По думите му 
банката е източник на "свежи" средства за четирима-петима души. 
Какво (не) се променя 
Изваждането на ББР от обхвата на публичните предприятия ще означава, че Мавродиев и неговият екип ще могат да 
продължат да управляват близо 3 млрд. лв. активи по същия непрозрачен и спорен начин, както досега. Макар сам по себе 
си новият закон да не може да наложи по-добро управление, той залага правила за избор на ръководни и експертни кадри, 
независими членове в бордовете и други мерки, които биха намалили възможностите за корупция и злоупотреби. В по-
дългосрочен план се предвижда държавата да прехвърля отговорността за своите дружества от ресорните министерства 
към новата мегаагенция, която се създава със закона. 
Не е ясно как модификациите в закона биха се изтълкували навън. Негативното становище на ОИСР със сигурност ще бъде 
обект на анализ и при оценяването на свършеното от България по пътя й към еврото и може да се ползва като аргумент, 
че не са покрити напълно всички ангажименти. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Президентът на Корея към Борисов: България е лидер на Балканите 
Азиатската страна иска да ползва нашите ИТ специалисти 
„България стана лидер на Балканските страни благодарение на отличното ви ръководството и стигна висок икономически 
растеж сред страните членки на ЕС“. С тези думи президентът на Южна Корея Мун Дже-Ин посрещна премиера Бойко 
Борисов в президентския дворец в Сеул. 
ържавният глава похвали страната ни и за работата по темите за Брекзит и бежанците по време на българското 
председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018г. „За първи път премиер на България посещава Корея 
откакто установихме дипломатически отношения през 1990, визата има голямо значение, тъй като догодина ще 
празнуваме 30-годишнината на двустранните ни отношения“, каза корейският президент. 
На двустранната среща Борисов постави и пред него темата за частните инвестиции у нас, като  поиска подкрепа от 
президента. От своя страна Мун Дже-Ин изтъкна, че стокообменът между двете страни нараства и пое ангажимент да 
рекламира България като отбеляза, че държавата ни привлича корейските компании с ниски данъци и добри условия за 
бизнес. По думите му корейците имат интерес да инвестират у нас и заради обширния достъп до пазара на ЕС. Президентът 
предложи и сътрудничество в ИТ сектора и заяви желание, че искат да използват нашите специалисти. 
Двамата обсъдиха и енергетика като беше изтъкното, че корейска фирма е заявила участие в проекта „Белене“. Борисов и 
Мун Дже-Ин дадоха заявка, че трябва да се разшири сътрудничеството в туризма. Президентът изтъкна, че корейските 
туристи в България се увеличват и призна, че самият той бил впечатлен от морския ни град Несебър. 
По отношение на ситуацията на Корейския полуостров Борисов заяви, че българската позиция е последователна и 
категорична и е в подкрепа на намирането на мирен изход по дипломатически път. „България оценява високо водещата 
роля на Република Корея и вашите лични усилия за постигане на напредък в междукорейския диалог и за намаляване на 
напрежението на Корейския полуостров“, обърна се Борисов към президента. В края на срещата Борисов му каза, че 
откакто е премиер, прави посещения само там, където може да се свърши работа и да се стигне до реални резултати. 
Със срещата на Борисов с Мун Дже-Ин завърши тридневното официално посещение на българския премиер в Южна Корея. 
По време на посещението си Борисов успя да представи пред Хюндай оферти за сътрудничество с нашата страна. С 
компанията се обсъжда създването на център за изпитване на автономни автомобили. Стана ясно също, че друга 
южнокорейска компания има интерес да инвестира 1,5 млрд. евро в завод за батерии за електрически коли.  
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√ 36 288 влизат в изборната битка за местна власт 
Общият брой на кандидатите за местните избори е 36 288 души. Информацията представи говорителят на ЦИК Александър 
Андреев на редовния седмичен брифинг с уговорката, че към настоящия момент данните все още не са окончателни 
дотолкова, доколкото тече процесът срещу жалби по отказ за регистрация на кандидати. 
От кандидатиралите се 36 288 души - 29 515 са кандидатите за общински съветници, 1254 се кандидатират за кметове на 
общини, 5 059 са кандидатите за кметове на кметства и 460 е броят на кандидатите за районни кметства. Броят на кметства, 
в които има над 350 жители и в които ще се проведат предстоящите мести избори е 1968.  
За Столична община има подадени 19 кандидатури за кмет на общината, за Пловдив те са 14. 
В 397 кметства има само по един кандидат за предстоящите местни избори. 
В сравнение с 2015 г. - общият брой на кандидатите за всички видове длъжности е бил 48 084 души. Броят на кандидати за 
общински съветници през 2015 г. е бил 35 772 души, кандидатите за кметове на общини - 1 600 души, брой кандидати за 
кметове на кметства - 10 077 и брой кандидати на райони - 635 души. 
Ако до 17 часа днес някои от кандидатите за местните избори се откаже, местната коалиция може да предложи 
друг кандидат на негово място. Броят на избирателите, които имат право да гласуват са 6 227 901 души. 
В ЦИК са постъпили 5 сигнала и 32 жалби срещу решения на ОИК. От тях 22 жалби са свързани с регистрация на партии, 
коалиции, местни коалиции и инициативни комитети. 
Жалбите срещу решения на ЦИК, постъпили от началото на насрочването на местните избори, са 14. Все още са висящи 2 
жалби в Административен съд, свързани с решението на ЦИК по 3 пункта за приемането на протоколите, изборните книжа 
и материалите.  
До 27 септември, когато започва предизборната кампания, електронните медии са длъжни да предоставят своите тарифи 
и условия на ЦИК и Сметната палата. Ако електронните медии са с регионален обхват - на съответната Общинска 
избирателна комисия. 
Основните правила по време на предизборната кампания са, че при отразяване на кампанията следва да бъде посочено 
кое е платено съдържание и кое безвъзмездно, да се отбележи, че купуването и продаването на гласове е престъпление, 
кампанията следва да бъде водена на български език. 
Андреев призовава към етично и толерантно отношение, без да има засягане на правата и авторитета на хората и партиите. 
В момента ЦИК започва да разглежда методическите указания за секционните избирателни комисии. До 30 септември е 
срокът, в който СИК ще бъдат назначени членовете на СИК. ЦИК прие решение, с което указва на общинските 
администрации в случаите, в които има избиратели с грешни, напълни или заличени адреси да бъдат дописани в 
избирателните списъци до предаването на членовете на СИК. 
В случаите, в които това не е направено и лицето има избирателни права за изборите за общински съветници и кметове, 
да бъде допуснато до гласуване, като се дописва от СИК след установяване, че лицето има избирателни права. Другото 
решение на ЦИК е свързано с реда за предаването на сгрешените протоколи на СИК. 
В случаи, че грешките не позволяват установяването на записаните резултати, в този случай се предава сгрешеният 
протокол и срещу него с решение на ОИК се определя член от на ОИК, който предава друг протокол в оригинал, за да може 
той да бъде попълнен с данните, които са определени в черновата. 
Данните и резултатите от гласуването на местните избори трябва да се попълват на протокола в чернова, за да може в 
оригиналният протокол да бъдат нанесени вече установените данни. 
 
Investor.bg 
 
√ Над 2,5 пъти по-бързо расте дигиталната ни икономика, отколкото в петте големи пазара в ЕС 
Средногодишният темп на нарастване на добавената стойност в сектора ИКТ в България през последните 10 години 
е над 25%, отчете зам.-министър Лилия Иванова 
Дигиталната икономика в България расте значително бързо на фона на европейските тенденции – с над 2,5 пъти по-бързо, 
отколкото в петте големи пазара в Европейския съюз. Седногодишният темп на нарастване на добавената стойност в 
сектора Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в страната за последните десет години е над 25%. Това заяви 
заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова, която взе участие в министерска среща, част от Инициативата „Три 
морета“ във Варшава, съобщи Министерството на икономиката. 
Икономическият заместник-министър обяви, че за последните няколко години България отбелязва 8,2% ръст на 
дигиталната икономика, докато при петте най-големи пазари в ЕС то е в размер на 3,1%, според годишното проучване на 
глобалната консултантска компания McKinsey. 
В изказването си пред форума Лилия Иванова посочи, че участието на България в инициативата предоставя добри 
възможности за реализиране на икономически проекти, които са важни не само в национален, но и в регионален аспект. 
„За нашата страна приоритетно значение има засилването и насърчаването на дигиталната свързаност в региона. 
Възможностите за съвместни проекти в областта на цифровите комуникации ще засилят ролята на нашите икономики на 
европейско и глобално ниво“, каза тя и допълни, че България има всички шансове да трансформира икономиката си в 
цифрова, така че да увеличи конкурентоспособността си и да се нареди сред лидерите в региона. 
По думите ѝ в рамките на инициативата „Три морета“ могат да се създадат благоприятни предпоставки и подходящи 
условия за държавите-участнички да се разпознават като регионален дигитален хъб в европейски и световен мащаб. 
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Заместник-министърът на икономиката смята, че бързото развитие на цифровата икономика представя стратегически 
възможности не само да се модернизират икономиките на страните, но и индустрията в региона да стане по-
конкурентоспособна, по-екологична и по-ефективна от гледна точка на ресурси и суровини. 
В рамките на форума Лилия Иванова се срещна с министъра на финансите, инвестициите и икономическото развитие на 
Полша Йежи Квиечински и със заместник-помощника на държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Матю Бойс. На 
срещите беше обсъдено развитието на региона и засилване на икономическото сътрудничество в рамките на 
инициативата. 
Целта на инициативата е да стимулира по-бързото развитие на региона между Балтийско, Черно и Адриатическо море. 
Идеята е това да се постигне чрез ангажираност на високо равнище с акцент върху инфраструктурата, енергетиката и 
цифровата свързаност. В нея участват 12 страни – България, Австрия, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, 
Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. 
 
√ Ананиев обещава повече пари за здравеопазване догодина 
Притеснителен е фактът, че има подадени колективни оставки на медицински сестри, каза здравният министър 
Средствата за здравеопазване за следващата година ще бъдат повече, каза пред журналисти министърът на 
здравеопазването Кирил Ананиев, който присъства на представянето на технология за изследване на дарена кръв, предава 
БТА. 
В края на октомври ще бъде одобрен проектът на закона за държавния бюджет, включително и на бюджета на НЗОК, 
добави Ананиев, но не се ангажира с колко повече ще бъдат средствата. Той ще настоява за повече пари за новите 
технологии и консумативи за изследване на дарена кръв, за трансплантации и за пред - и следтрансплантационния период 
на пациентите, както и за стимулиране на координаторите по донорство. 
Всички медицински сестри от Централната реанимация на болница "Токуда" в София, заедно със старшата сестра, 
подадоха колективна оставка, съобщава Bulgaria ON AIR. Причината е пренатоварване на медицинските специалисти и 
работа на длъжност и половина, което не отговаря на заплащането, гласи съобщението на Центъра за защита на правата в 
здравеопазването, което информира за оставката. Към момента от болницата все още нямат коментар. Информацията за 
колективни оставки на медицински сестри от Централната реанимация на болница "Токуда" в София и в МБАЛ-Карлово 
министър Ананиев окачестви като притеснителна и изрази намерение в близките дни да се срещне с ръководствата на 
лечебните заведения. 
До края на месеца ще получим информацията за увеличението на възнагражденията в болниците, тъй като увеличението 
на средствата за дейност е от 1 юли, отчетите се правят през август и информацията идва през септември, каза министърът. 
 
Sliven-news.com 
 
√ Водещи експерти влизат в гимназията по хотелиерство и туризъм в Сливен  
Водещи експерти от Асоциацията на месопреработвателите в България ще направят специализирана презентация на 
дванадесетокласници от Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Неделчо Неделчев" в Сливен. 
Проф. Йордан Гогов, д-р Светла Чамова и д-р Диляна Попова ще разговарят с бъдещите професионални кулинари за 
цялостния път на месото от производителя и търговеца до трапезата на българите. „Вкусната“ презентация ще се проведе 
на 2-ри октомври и ще обхване теми, като правилния избор и обработка на месо, как да четат етикетите и коя е най-важната 
информация в тях, как да съхраняват месото и да приготвят от него атрактивни  и здравословни месни  ястия и аламинути. 
„Българинът обича месото. Това е храна, с която посрещаме празниците си и традиционно поставяме на масата в най-
различни форми и степени на обработка. Затова и отговорността и очакванията към кулинарите е много голяма, както за 
рецептурите, така и за качеството на подготовка и обработката на месото“, каза проф. Йордан Гогов.  „При нас са събрани 
едни от най-добрите експерти и искаме да предадем техните знания и опит на тези, които правят първи крачки в 
професията. Занаятът е много интересен, но освен въображение, изисква много знания и умения. Това искаме да видят 
учениците, което и ще направим заедно“, подчерта още д-р Светла Чамова. 
Презентацията в Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм е част от програмата на „Дните на българското 
месо“, организирани от Асоциацията на месопреработвателите в България. Инициативата ще събере на 11-12 октомври в 
Сливен ценителите и майсторите на качествени традиционни български месни продукти, които ще се представят на 
многобройните щандове на малки и средни предприятия от цялата страна. Състезание за професионални транжори и 
кулинари „Майстор месар“ ще определи националния отбор на България за световното по транжиране в САЩ догодина, а 
конкурсът за ученици „Да сготвим заедно“ и шоуто „Детска фантазия“ ще отличат най-добрите млади кулинари, 
представили най-вкусни и здравословни месни специалитети. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на МЗХГ 
и ДФ „Земеделие“. 
 
В. Дума 
  
√ По-високи санкции за изкупуване на тютюн без договор 
Депутатите одобриха на първо четене промените в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, имащи за 
цел да намалят административната тежест в сектора. Новите текстове привеждат националното законодателство в 
съответствие с правото на Европейския съюз, регламентиращо производството, представянето и продажбата на тютюневи 
изделия. 
Данните и информацията за тютюневите изделия вече ще се представят само от производителите и вносителите, като 
отпада необходимостта информация да предоставят лицата, които въвеждат на територията на страната подобни изделия 
от друга държава членка на Европейския съюз. Всички данни и информация вече ще се предоставят чрез Общия 
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електронен портал на Европейския съюз. В тази връзка се прецизират правомощията на Института по тютюна и тютюневите 
изделия, който към момента е отговорен за тяхното съхранение и за осигуряването на достъп до тях на Европейската 
комисия и на другите държави от ЕС. 
Предвидено е от 1 април 2020 г. разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни да станат със срок от 4 години.  
Завишават се и санкциите за тези, които изкупуват суров тютюн без валидно разрешение и сключен договор с 
тютюнопроизводител. По тежки наказания ще има и за непредоставилите на съответната комисия по тютюна изискуемата 
информация. Предвижда се санкцията да е не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, а самият тютюн да се отнема 
в полза на държавата. 
 
Economic.bg 
 
√ САЩ получиха одобрение да наложат тарифи на европейски стоки 
По неофициална информация Световната търговска организация ще разреши обмитяване на стоки за 8 млрд. долара 
САЩ получиха одобрението на Световната търговска организация (СТО) да наложат тарифи на стоки от Европейския съюз 
с годишна търговска стойност около 7.5 млрд. долара. Организацията признава, че Съюзът е предоставил 
нерегламентирана държавна помощ на Airbus, съобщава Reuters, цитирайки свои източници. 
Вашингтон състави списък на стоки - от самолети до вино и чанти, на обща стойност 25 млрд. долара, от които ще избере 
артикули за облагане. 
Шест месеца по-рано СТО се произнесе в полза на Европейския съюз по същия казус, само че по отношение на 
американските субсидии за Boeing. 
Очаква се следващата седмица Търговската организация да оповести заключенията на арбитражния си съд относно 
размера на американските тарифи, но според Bloomberg те ще бъдат близо 8 млрд. долара. 
Нито една от страните или компаниите не се съгласи да коментира. 
 
В. Kaпитал 
 
√ Европейският парламент отхвърли двама кандидати за комисари 
Румънското правителство получи поредния шамар, унгарският кандидат има шанс да преодолее проблема с 
конфликта на интереси  
Юридическата комисия на Европейския парламент е отхвърлила декларацията за конфликт на интереси на Рована Плумб 
и Ласло Торчани, съответно румънски и унгарски кандидати за комисари. Процедурата сега изисква председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да реши какво да прави – да реши конфликта на интереси, да даде друго 
портфолио на Плумб и Торчани или да поиска от Букурещ и Будапеща да предложат други кандидати. 
Това е поредният шамар за управляващото в Румъния социалистическо правителство. Тази седмица стана окончателно 
ясно, че Лаура Кьовеши, бившата румънска антикорупционна прокурорка, ще стане първият европейски главен прокурор, 
въпреки че официален Букурещ слагаше всевъзможни спънки пред нейната кандидатура. Унгарското правителство със 
сигурност ще обяви решението за Торчани като част от войната между него и Брюксел. 
Решението на юридическата комисия не е публично, но вероятно евродепутатите в нея са били недоволни от укрити от 
Плумб доходи и как тя се е разпореждала с тях. Според румънските медии става дума за два частни заема, получени от 
Плумб, за общо 800 хил. евро, сумите от които след това тя е превела на социалистическата партия. 
При Ласло Торчани има съмнения за конфликт на интереси заради укрит дял в правна кантора. Трочани обаче отхвърля 
обвиненията и твърди, че делът му в основната през 1991 г. кантора отдавна се е стопил. 
Съмненията срещу Плумб изглеждат значително по-силни от тези срещу Торчани. Срещу румънския кандидат за гласували 
15 евродепутати, а срещу унгарския - 11, обясни източник от правната комисия. Вероятно Торчани има шанс да изчисти 
проблемите с декларацията, както преди това направи австрийският кандидат Йоханес Хан, който декларира, че ще 
продаде акциите си от две банки. При Плумб едва ли има такава възможност. 
Решението на юридическата комисия е прецедент, тъй като за пръв път тя има право да извършва предварително отсяване 
на кандидатите за комисари. 
Забавен детайл е, че Плумб е един от румънските политици, които бяха разследвани от Кьовеши за корупция. През 2017 г. 
обаче румънският парламент отказа да свали имунитета на Плумб, а малко по-късно Кьовеши беше уволнена от 
Националната дирекция за борба с корупцията. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политика, закон и справедливост - каква кампания започва? 
- Множество катастрофи с жертви само за ден - как да спре лошата статистика? 
- История от Ощава: в очакване на помощ години след пожара 
- Сходно ДНК на човека и банана - какво още показват изследванията на учените от БАН 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Какви са разрушенията в Истанбул и как беше усетено у нас силното земетресение? 
- Директно от Сливен - жива верига около сградата на съда - за какво протестират жителите на Сотиря? 
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- В първия ден на предизборната кампания - какво е съотношението на силите и кои са водещите политически 
послания - коментар в студиото на политическия психолог проф. Антоанета Христова и на политолога Андрей 
Райчев; 

- Какво е качеството на храната в детските градини и училищата? Родителски сигнали и първи резултати от 
проверките; 

- Навлизала ли е в земната орбита комета от друга Слънчева система? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Земетресение от 5,7 по Рихтер в Турция. има ли паника сред хората? 
- Мародерство в болница. Медицинска сестра открадна 1200 лева от починал пациент. 
- Кой е идеалният кмет? Отговорите от социолога Евелина Славкова 
- Колективна оставка подадоха лекари и медицински сестри в Карлово. Възможно ли е да се стигне до затваряне на 

детското отделение? 
- За предизборните обещания и следизборните действия? Говори лидерът на НФСБ Валери Симеонов. 
- До Лондон и назад. За българите на острова и британците у нас. 
- „Пластмаса ленд" - уникална градина в столицата с послание към локалното и глобалното замърсяване. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 27 септември 
София. 

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10:30 в хотел "Sense", Панорамен бар, 9 ет., ще се проведе работна закуска с президента и главен 

изпълнителендиректор на The Armored Group Робърт Паздерка за представяне на водещи компании от САЩ, 
планиращи да пренесат в България производството си на бойни бронирани машини. 

- От 11:00 часа заместник - кметът на СО Йоана Христова ще даде началото на кампанията „Моето зелено 
училище"/Моята зелена детска градина". Тя ще засажда заедно с учениците от 56 СУ „проф. Константин Иречек" 
в район Люлин , ул. „Търново" №37. 

- От 17.30 часа в Градската градина от страната на пл. „Княз Александър Батенберг" (до площадката на разрушения 
Мавзолей) БСП - София ще представи листата с кандидати за общински съветници за районни кметове и за кметове 
на кметства 

- От 17.30 часа в сградата на БАН на ул. 15-ти ноември 1, Българската академия на науките представя нови 
технологии и материали в Европейската нощ на учените 2019 

*** 
Благоевград. 

- От 09.30 ч. в зала „22-ри септември" на Общината, ще се проведе редовно заседание. 
*** 
Дупница. 

- От 19:00 часа в ДТ „Невена Коканова" ще се състои откриване на кампанията и представяне на кандидата на АБВ 
за кмет на общината Георги Градевски, представяне и на кандидатската листа за ОбС. 

*** 
Ловеч. 

- От 18.00 часа в читалище „Наука - 1870" ще бъдат представени кандидатите за кметове на населени места, 
кандидатите за общински съветници и кандидатът за кмет на община Ловеч Корнелия Маринова на ПП ГЕРБ. 

*** 
Перник. 

- От 09.00 часа в зала "Панорама", ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Пловдив. 

- От 10:30 часа в зала „Съединение" на Регионалния исторически музей, БСП представя кметовете в Пловдив област. 
- От 11.00 часа в храма „Света Марина", с молебен за здраве и успехи на кандидата на ГЕРБ за кмет на Пловдив 

Здравко Димитров и неговия екип ще започне кампанията на партията за местните избори в града. 
*** 
Свищов. 

- От 12.00 часа до храм „Св. Троица" Общината организира раздаване на безплатен обяд за всички нуждаещи по 
повод празника на града. 

*** 
Смолян. 

- От 18.30 часа във фоайето на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов" ПП ГЕРБ ще открие предизборната 
си кампания. 

*** 
Сливен. 

- От 10.30 часа в Пресклуба на БТА в Сливен ще се състои пресконференция на тема "Откъде идват опитите за 
проваляне на храненето на децата в училище." Ще участват Иван Дойчев, председател на сдружение "Национална 
асоциация за здравословно хранене на децата" и директори на училища. 
 


