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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ Е ВЕЧЕ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НОВИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
Корпоративната социална отговорност е вече неразделна част от новите стратегии за развитие на човешките ресурси, това 
дискутираха на 27.09.2019 г., участниците в организираното от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
и Германо–българската индустриално–търговска камара (ГБИТК) обучение на мениджъри човешки ресурси в областта на 
Корпоративната социална отговорност (КСО), което премина при голям интерес. 
Обучението беше открито от д-р Милена Ангелова – заместник-председател на Европейския икономически и социален 
съвет и главен секретар на АИКБ и от г-н Петър Начев, директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и 
социални инвестиции“ в МТСП, които посочиха важността на използването на КСО практики и модели от предприятията за 
повишаване на привлекателността на професиите, набиране на качествени човешки ресурси и задържането на персонала, 
но и за устойчиво развитие. 
 

 
 
Обучението постигна поставената си цел да помогне на фирмите с актуална информация и практически съвети как да 
прилагат нови и иновативни модели на КСО с цел подобряване на производителността на служителите и работниците си 
и утвърждаване на името на компанията сред клиентите й. Беше посочено, че всички промени започват с лидери, които са 
готови да предприемат една вдъхновяваща цел – мисията за издигане на своята организация на ново ниво. Развитието на 
технологиите е донесло много от подобренията в качеството ни на живот, но е отговорно и за някои от най-големите ни 
негативни въздействия върху обществото и околната среда. В рамките на това обучение беше изследван начина, по който 
тези последици могат да бъдат обърнати в положителни тенденции. Беше посочено, че КСО увеличава популярността на 
марката, но не може да бъде цел на маркетинга. 
Ключова презентация пред участниците изнесе инж. Огнян Траянов, в качеството му на председател на Българската мрежа 
на глобалния договор на ООН и председател на БАИТ, който посочи основните предизвикателства пред обществото ни: 
22.2% от младите в България не работят и не се обучават (за EU 14.8%), 53% от завършилите висше образование не работят 
по специалността, над 12% отпадат преждевременно от училище, а в малките селища – над 20%. 
Със свои актуални съвети към обучаващите се обърнаха лекторите г-жа Паула Бърн, водещ специалист в областта на КСО 
като представител на CSR Europe и г-жа Карлота Астори от Европейски център на работодателите и предприятията, 
предоставящи обществени услуги, която представи европейския етикет за използване и качество на КСО и инструмент за 
самооценка на предприятието. Последните тенденции и добри практики в прилагането на КСО и устойчивото развитие на 
компаниите бяха представени от д-р Марина Стефанова – председател на управителния съвет на Българската асоциация 
на КСО специалистите, доц. Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“ в АИКБ, както и от изпълнителния 
директор на Фондация BGCause г-жа Елица Баракова. А основните резултати в областта на КСО постигнати по Проект 
BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността 
на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”, 
изпълняван от АИКБ, бяха представени от проф. Емилия Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието 
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към БАН. Модератор на обучението беше г-жа Лидия Шулева – председател на специализираната комисия по 
„Икономическо развитие“ към ГБИТК. 
Участие в обучението взеха множество фирми от банковата и застрахователната сфера, машиностроенето, веригите за 
доставки, електротехниката, фармацията. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Фалшивият болничен е изгодна 
кражба,  период на изчакване ще я спре 
- Г-н Велев, изнесохте статистика, че болничните са се увеличили двойно през последните 6 г. Какво е вашето 
предложение за реформа? 
- Бедствието е наистина огромно. Добре е да се сравним с другите страни в ЕС, където работниците боледуват под 6 дни, 
в САЩ под 5, а в Турция - по-малко от 3. При нас стигат до 10. Не можем да приемем, че сме три пъти по-болни от Турция 
и два пъти повече от средното в ЕС. Причината за големия брой болнични е, че това е една безнаказана кражба. Дори при 
оспорване и отменяне на болнични няма наказание. Средно на година се отменят 3300 болнични в резултат на оспорване, 
а годишно се наказват средно около 7 доктори. Това при близо 1 млн. съмнителни листа. Виждате, че вероятността да 
издадеш болничен на здрав човек, да те хванат и накажат е по-малка от това да загинеш в автомобилна катастрофа. Това 
е една изгодна кражба, защото почти няма разлика във възнаграждението, ако си бил болен. Всъщност заплатата на 
“болния” се изработва от неговите колеги, които през това време съвестно си вършат работата, докато той е на плажа или 
бере череши в градината или пък гроздето на лозето. Причината е, че процентът на компенсация у нас е много висок и не 
се облага с данъци. За разлика от повечето страни в ЕС тук няма период на изчакване - време, в което болничните не се 
плащат. Очевидно е, че решението трябва да се търси в тази посока. Това, което предлагаме, е първите 3 дни да не се 
заплащат, но дали ще са толкова, е въпрос на преценка. Но непременно трябва да има такъв период на изчакване, защото 
иначе ще си остане привлекателна кражба. Сега, за да не загубят лекарите пациентите си, издават щедро болнични листа, 
но на чужда сметка. Разбира се, съществуват и други решения - ограничение на дните в годината, които се заплащат от 
предприятията. Трябва да има изключения за заболявания, които няма как да бъдат фалшифицирани - операция, 
туберкулоза, хоспитализация. 
- Има предложение личните лекари да имат право да дават до 7 вместо 14 дни. Това ще помогне ли?  
- Анализирахме това предложение, но то няма да работи, защото малка част от болничните се издават от джипитата, 
повечето се издават от ДКЦ-ата и болници. Освен това винаги може да се смени един лекар с друг. 
- Не трябва ли обаче наистина първо да се затегнат мерките за издаване на болнични, вместо да настоявате за 
неплащане на част от дните? Има случаи, когато някой отсъства последователно 40 дни, защото първо е болен от 
грип, после заради изкълчен крак, следват още 10 за друго заболяване... 
- Това е много трудно наказуемо нарушение. Лекарят може да констатира, че пациентът не бил добре по време на 
прегледа. При проверка след ден пациентът може да се е възстановил. Постоянно говорим затова, че болничните растат 
главоломно, постоянно говорим как ще се засили контролът и няма нищо като резултат. 12 хил. болнични се оспорват 
годишно, 3300 се отменят, а 7 лекаря се наказват. Когато национален празник се падне в четвъртък, само за петък 
болничните нарастват с 30%. Крадците растат, а системата насърчава кражбите. Почтеното решение е да се вземе един 
ден платен или неплатен отпуск, а не да се вземат три дни болнични от здрави хора. Ако този ден, който осигурява дълъг 
уикенд по празниците, е за изчакване, тогава няма да има такъв мощен стимул за тази кражба. 
- Социалният министър Бисер Петков припомни старо предложение - работодателите да плащат общо 15 дни в 
годината. Как гледате на този вариант? 
- Абсолютно неработещо е. Това значи, че всеки може да открадне 15 дни в годината. То би работило, ако тези дни не са 
15, а 3 или 5. 
- Синдикатите веднага скочиха и са категорично против, обвиняват ви в нехуманно отношение. Къде ще се търси 
компромисът? 
- Трябва да се търси компромисен вариант в по-комплексно решение на основата на световните практики. Вече е осветен 
този проблем и сме наясно, че е бедствие, което задържа икономическия растеж, спира инвестиции - не стига, че няма кой 
да работи, защото са малко хората по демографски причини, а и на всичкото отгоре отсъстват, когато решат, защото искат 
да си удължат отпуска или да си приберат реколтата. Решение по конкретния въпрос може да се намери с привличане и 
на Министерството на здравеопазването, Асоциацията на личните лекари, социалното министерство и НОИ, ние бихме 
участвали. Но това трябва да се направи бързо, защото бюджетът вече е почти готов. И ако искаме да имаме решение за 
следващата година, то трябва да се обмисли и договори сега. 
- Искате реформата да е факт още от 2020 г.? 
- Абсолютно е необходимо това да се случи. Иначе какво - да се увеличат три пъти кражбите ли? 
 
Икономист 
 
√ Парите ще са много повече, а качеството на обучение? 
У нас има над 1000 професионални центъра, усвояващи европари, но няма реален контрол над дейността им  
Бизнесът приветства почти двойното увеличение – 2 млрд. лв., на европарите за развитието на пазара на труда през 
следващия програмен период 2021-2027 г. и се надява това да подобри качеството на работната сила. "Със сигурност има 
нужда от обучение, квалификация и преквалификация, защото се сменя структурата на икономиката", казва 
изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Но е категоричен, 
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че работодателите ще настояват активно да участват в обучението – не само в посочването на видовете обучение, но и в 
съставянето на самите програми. 
В Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) са регистрирани 1000 професионални 
центъра. За разлика от професионалните гимназии, центровете не осигуряват образователна степен, а свидетелства за 
професионална квалификация. През миналата година близо 100 000 души са минали обучение през тези центрове. Според 
работодателите има проблем с качеството на обучение в част от тях. За около 100 центъра се знае, че изобщо не правят 
компромиси с качеството. Други обаче имат проблеми – или отчитат по-голям брой часове, отколкото са взети, или правят 
компромиси с качеството на преподаване. "Много е важно обучението да се извършва при реални условия и 
работодателят да участва в изпитната комисия, която да определи дали обученото лице е усвоило обучението", казва 
Добрин Иванов. 
Антоанета Кацарова от Българската стопанска камара (БСК) смята, че когато работодателите участват в обучението, са по-
доволни, защото могат да си подбират курсисти, които се справят добре. 
Работодателите настояват да има външно оценяване, което да контролира по-сериозно качеството на обучението. В 
НАПОО има едва 6-7 експерти, които са натоварени да вършат тази работа и практически тя отсъства. Освен това за 
центровете няма изискване да разполагат със собствена материална база и те могат да провеждат обучения където 
намерят за добре, което допълнително затруднява контрола. НАПОО може да провери издадено свидетелство за 
професионална квалификация, преди то да бъде качено в публичния регистър – дали съдържа нужните реквизити, но не 
може да гарантира качеството на обучението. Министерството на труда готви създаването на Сертификационен център – 
независима агенция, която да валидира уменията. 
Липсата на официална информация кои центрове работят добре и кои провеждат некачествено обучението сега се 
наваксва най-вече по отзивите на изкарали курсове в съответните центрове, казва Кацарова. И изтъква, че БСК има такъв 
лицензиран Център за професионално обучение по програмата за насърчаване на заетостта, който обучава средно по 1300 
души на година. Обученията в него са по 20 професии, които са най-търсени на пазара. По проект 40% от преминалите 
такъв курс трябва да бъдат назначени на работа. От тези 40%, 20% остават постоянно на работа. 
Има идея професионалните гимназии, които са около 300 в цялата страна, също да извършват професионални обучения, 
защото разполагат с база и подготвени учители. Досега обаче учебните заведения, които са открили центрове за обучение, 
се броят на пръстите на двете ръце. По-голям е интересът от страна на Синдиката на българските учители към КНСБ към 
центрове за информационно и професионално ориентиране. Те са 42 и подлежат на лицензиране от НАПОО. Сред най-
търсените от тях услуги са предоставяне на информация, кариерно консултиране и пр. "Предлагам не центровете, а 
класните ръководители да бъдат обучени как да вършат тази работа", казва лидерката на учителския синдикат Янка Такева. 
Според нея в центровете за професионално ориентиране, които са към общините, работят малко хора и те не могат да 
бъдат ефективни. А в професионалното ориентиране на ученика основно имат роля класният му ръководител и 
семейството. 
 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
 
√ ИАНМСП подписа меморандуми за разбирателство с Асоциацията на вносителите на Корея и Агенцията за 
насърчаване на търговията и инвестициите на Корея 
На 26 септември 2019 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в лицето на 
изпълнителния директор д-р Бойко Таков подписа меморандуми за разбирателство с Асоциацията на вносителите на 
Корея (KOIMA) и Агенцията за насърчаване на търговията и инвестициите на Корея (KOTRA). 
Документите бяха подписани в рамките на Бизнес форум с двустранни срещи Корея – България, провел се в град Сеул, 
организиран по време на визитата на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов в Република 
Корея, придружен от министъра на икономиката г-н Емил Караниколов. 
Сътрудничеството с Асоциацията на вносителите на Корея  ще насърчи търговията и инвестициите между Република 
България и Република Корея. Двете организации взаимно ще поддържат постоянен и тесен контакт, за да си предлагат и 
предоставят една на друга възможности или партньори в посока насърчаване на търговията и инвестиционно 
сътрудничество. 
Документът с Агенцията за насърчаване на търговията и инвестициите на Корея ще подпомогне развитието на 
двустранното икономическо сътрудничество като предоставят възможности за разширяване на бизнес контактите между 
предприятията от Република България и Република Корея. 
Участие в Българо-корейския бизнес форум взеха над 50 представители на корейски и български фирми от водещи сектори 
– енергетика, машиностроене, строителство, индустриални зони, финансови услуги за големи инвестиционни проекти и 
други. 
Като част от българската делегация бяха също така г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал 
в България, г-н Радосвет Радев, председател  на Българската стопанска камара, г-н Цветан Симеонов, председател на 
Българската търговско-промишлена палата, г-н Гълъбин Гълъбов, председател на Съюз за стопанска инициатива, както и 
представители на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българската академия на науките, 
Национална компания “Индустриални зони”, Тракия индустриална зона и други, като бяха подписани още 7 меморандума. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Радев свиква среща с Борисов, Караянчева и Захариева за Македония 
Държавният глава свиква консултативна среща за двустранните отношения с Република Северна Македония и очакваната 
покана към нея от ЕС за започване на преговори за членство. 
По инициатива на държавния глава Румен Радев в 9.30 часа днес на „Дондуков“ 2 ще се проведе консултативна среща на 
тема: Преглед на двустранните отношения между Република България и Република Северна Македония в контекста на 
постигнатите резултати от работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и 
образователни въпроси и очакваната покана към Република Северна Македония за присъединяване към Европейския 
съюз. 
За участие в консултативната среща са поканени председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, министър-
председателят Бойко Борисов, заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните 
работи Екатерина Захариева, председателите на парламентарните групи, председателите на Комисията по външна 
политика и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание, както и 
председателят на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между 
Република България и Република Северна Македония. 
 
√ Изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации 
Днес изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. 
Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане 
на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица. 
Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна 
декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната 
година. 
 
√ Караниколов: С новите инвестиции за година се откриха 8000 работни места 
Все още чакаме решението на "Фолксваген", обяви министърът на икономиката 
За последната година се откриха предприятия и производства зад над 1 млрд. лв., на базата на което се разкриха 8000 
работни места. Това обяви министърът на икономиката Емил Караниколов пред Канал 3. 
По думите му в последните години България става все по-конкурентна, а държавата се бори за всеки един инвеститор. 
"Последните две години динамично търсим, преговаряме и презентираме България, за да изчистим имиджа й“, изтъкна 
Караниколов. Относно чакащото се решение на германския производител на автомобили „Фолксваген“ за това дали да 
изгради завод у нас или в Турция, Караниколов коментира, че България е направила най-доброто предложение. 
„Направихме най-доброто предложение и доказателство за това е, че останахме на финал с Турция. Инвестицията на 
„Фолксваген“ не е съобразена с политическа конюнктура, тук са чисто икономически логики. Нека да изчакаме още малко 
да видим решението и след това ще разкажем какво предложихме“, каза още икономическият министър. 
Караниколов коментира още, че страната ни не трябва да изостава от новите технологии. По думите му бъдещето е в 
производството на батерии за електрически автомобили и затова преговоря с южнокорейски компании. 
Караниколов определи като признание избора на Кристалина Георгиева за шеф на МВФ. „Българските жени винаги са 
работили и са били част от икономиката. Нейната основна цел ще бъде да контролира финансовите средства навсякъде“, 
каза министърът. 
 
√ През 2050 г.: всеки десети българин на над 80 
Трябва да се създаде фонд за дългосрочни грижи 
Всеки десети българин през 2050-а ще бъде на възраст над 80 години, сочи прогноза на учените от Българската академия 
на науките. Според тях след 10 години хората, духнали 80 свещички на тортата, ще съставляват около 7% от населението у 
нас. Така впоследствие само за две десетилетия българите на над 80 години ще се увеличат с 3%. 
Учените посочват като най-голям проблем застаряването на нацията. Те използват данни на Евростат за броя на родените 
деца, според които за четвърт век новородените българчета ще бъдат с 14 000 по-малко. През 2015-а те са били близо 66 
хиляди, но очакванията за след 20 години са за са под 52 хиляди. Изследователите от БАН обаче не смятат, че страната ни 
може да се изпари от картата на света 
„Тезата, че България ще изчезне, не може да бъде актуална. Не може да бъде и адекватна по някакъв начин, защото има 
много тенденции, много процеси, които взаимно се допълват и има начин да се преодолеят. Но трябва политическа воля 
и политики за това”, коментира проф. Антоанета Христова от Института за изследване на населението и човека към БАН, 
пред Нова. Тя посочи още, че социалните неравенства и миграцията сред младите нарастват. Според Христова, за да се 
разреши проблемът, трябва комплексност на действията и се изисква синхронизация на отговорните министерства – 
социално, образователно, икономическо. 
Осигуряването на здравни и социални услуги на възрастните хора е друга от сферите, които трябва да се подобрят, за да 
се осигури по-добро качество на живот, смята доц. Стоянка Черкезова от БАН. Тя обясни, че в момента има мобилни 
услуги на лекари, които минават през селата и правят прегледи или носят лекарства. Имало и различни социални услуги. 
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Те обаче се осигуряват от различни специалисти. „Ако тези услуги се обединят и се предоставят от екип специалисти, които 
пътуват от място на място, това би било добро икономическо решение. Цената за осигуряване на услугите ще е много по-
ниска“, смятам доц. Черкезова. В момента социалните и здравните услуги на възрастни се финансират от държавния 
бюджет и по оперативни програми. По този начин осигуряването на минималните нужди през годините е между 10 и 20%, 
което не е достатъчно. За да се промени тази тенденция и здравните и социалните услуги да бъдат устойчиви, според доц. 
Черкезова трябва да се създаде фонд за дългосрочни грижи, в който всеки гражданин да инвестира. „Така всеки в края на 
живота си, когато изпадне в риск и е болен и няма кой да се грижи за него ще може да получи тази грижа от публичните 
политики“, обясни още тя. 
 
√ Променят движението на АМ "Хемус" заради ремонт  
От 9 часа днес, 30 септември, до 9 часа на 2 октомври ще бъде ограничено движението в посока Варна между 74-ти и 78-
ми км на АМ „Хемус“ за ремонт на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. 
Трафикът ще се пренасочва от пътен възел „Ябланица“ по път I-3 Ботевград – Плевен. 
Шофьорите е необходимо да карат с повишено внимание, като спазват стриктно поставената сигнализация. 
 
√ Германия готова за ново отлагане на Брекзит  
Германия е готова да даде поредна отсрочка на Великобритания за Брекзит при определени условия. 
"Ако Великобритания се обърне с искане за удължаване на срока, ще го разгледаме в конструктивен тон", заяви 
министърът на външните работи на Германия Хайко Маас. 
"Имаме ясна цел - да постигнем съгласие с Великобритания", коментира Маас в интервю за Welt am Sonntag. 
Същевременно, по думите му, искането за отлагане на Брекзит след 31 октомври трябва да е съпроводено с "перспектива 
за следващи действия". 
По-рано този месец парламентът на Великобритания прие законопроект за блокиране на Брекзит без сделка. Предлага се 
отлагане до 31 януари. 
"Ако Великобритания се обърне с искане за удължаване на срока, ще го разгледаме в конструктивен тон", заяви 
министърът на външните работи на Германия Хайко Маас. 
"Имаме ясна цел - да постигнем съгласие с Великобритания", коментира Маас в интервю за Welt am Sonntag. 
Същевременно, по думите му, искането за отлагане на Брекзит след 31 октомври трябва да е съпроводено с "перспектива 
за следващи действия". 
По-рано този месец парламентът на Великобритания прие законопроект за блокиране на Брекзит без сделка. Предлага се 
отлагане до 31 януари. 
 
Investor.bg 
 
√ Инвестициите и бизнес тенденциите ще са във фокуса на седмицата 
БНБ ще публикува финансовите резултати на банковата система за август, а НСИ за цените на жилищата, 
електрическата енергия и природния газ 
През тази седмица ще излязат нови актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – 
информация за бизнес тенденциите и финансите на държавата. 
В понеделник (30 септември) Българската народна банка (БНБ) ще обяви международната инвестиционна позиция и 
размера на преките инвестиции през юни. 
В последния ден на септември БНБ ще публикува и финансовите резултати на банковата система за август. 
Националният статистически институт (НСИ) ще информира какви са бизнес тенденциите в промишлеността, 
строителството, търговията на дребно и услугите през септември, производството и доставките на енергийни продукти 
през юли, както и августовските цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността. 
На 30 септември от националната статистика ще разберем какви са индексите на цените на жилищата през второто 
тримесечие на 2019 г., както и цените на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти за 
първото шестмесечие на тази година. 
Във вторник (1 октомври) НСИ ще публикува фискалните данни за подсектори "Централно държавно управление" и 
"Социалноосигурителни фондове" за август. 
В сряда (2 октомври) няма обявени събития. 
В четвъртък (3 октомври) няма обявени събития. 
В петък (4 октомври) От централната банка ще научим какъв е дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на 
конвергенция през този месец.   
НСИ ще информира какви са ключовите показатели за България с последни данни към 4 октомври. 
 
БНТ 
 
√ Овощарите настояват за държавна политика за развитието на биоземеделието 
Все повече овощари в Русенско се отказват от биопроизводството, защото са на загуба. Цената на екологично гледаните 
плодове у нас е почти същата като на останалите, а себестойността им е много по-висока. Повечето стопани не могат да 
пласират продукцията си и на външни пазари, тъй като изискванията са за по- големи количества. 
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√ Каракачанов с остра позиция за приемането на Северна Македония в ЕС  
Вицепремиерът и министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов с остра позиция за приемането на 
Северна Македония в ЕС на този етап. Реакцията му идва в отговор на интервю, дадено от македонския президент Стево 
Пендаровски за местна медия относно произхода на Гоце Делчев. 
Каракачанов заявява, че македонският президент Стево Пендаровски си е позволил да отбележи, че не е нужно 
междудържавната Комисия по исторически и образователни въпроси да има срок за своята работа. 
Според Каракачанов на 17 октомври България също не трябва да бърза да дава зелена светлина за започване на преговори 
с Македония за еврочленство, докато не бъдат изчистени всички фалшификации от историята. Изказването на 
Пендаровски идва на фона на очевидната липса на напредък в работата на Комисията по историческите въпроси, отбелязва 
Красимир Каракачанов. 
 
√ Принцесата на Йордания пристига на визита у нас 
Нейно кралско височество Дана Фирас, принцеса на Йордания, ще бъде на работно посещение у нас тази седмица по 
покана на министъра на туризма Николина Ангелкова. Това съобщиха от ресорното ведомство. 
Нейно кралско височество е посланик на добра воля на ЮНЕСКО и председател на „Петра Нешанъл Тръст“, най-старата 
национална неправителствена организация в областта на опазването и съхраняването на наследството на Йордания. 
Миналата година тя стана първата жена и представител на Йордания, получила лична награда „Арабско наследство“. 
Принцесата на Йордания ще проведе и тематичен мастърклас пред посланици и членове на дипломатически мисии у нас, 
представители на туристическия бизнес, местната власт, академичната общност и неправителствени организации от 
сектора. 
По време на визитата София ще бъде домакин на международен форум, насочен към развитието на културния туризъм. 
Нейно кралско височество Дана Фирас и министърът на туризма Николина Ангелкова ще открият в понеделник в София 
конференция на тема: “Нови културни маршрути в Дунавския регион”. 
Във форума ще участват министърът на културата Боил Банов и представители от Съвета на Европа. Събитието се 
организира съвместно със Съвета на Европа. Работната програма предвижда тематични кръгли маси, на които експертите 
ще дискутират разработването на конкретни дестинации за насърчаване на културния туризъм. 
В програмата на принцеса Фирас са предвидени визити на емблематични туристически забележителности у нас. Във 
вторник тя и българският министър на туризма ще посетят Рилския манастир. 
 
√ Джонсън решен да не отлага Брекзит  
С предизборни нагласи управляващите във Великобритания консерватори започнаха годишната си партийна конференция 
в Манчестър. Посланията на торите са за повече пари за здравеопазване, образование и опазване на обществения ред. 
Премиерът Борис Джонсън обещава огромни инвестиции след Брекзит. Той е категоричен, че общественото напрежение 
около напускането на ЕС може да спадне само ако не се стигне до поредно отлагане и Брекзит стане факт на 31 октомври. 
С викове "Защо излъга парламента, Борис? Защо излъга кралицата?" беше посрещнат премиерът Джонсън в Манчестър. 
На референдума преди 3 години там гласуваха с голямо мнозинство против Брекзит. 
Пред Би Би Си Джонсън отхвърли обвиненията, че насажда език на омразата и разделя нацията. Премиерът заяви, че няма 
да подава оставка и че ще изведе Великобритания от Европейския съюз без отлагане, но не уточни как би заобиколил 
"пораженческия", както го нарича той - закон, задължаващ го да поиска отсрочка, ако до 19 октомври няма ново 
споразумение с Евросъюза. 
Борис Джонсън, министър-председател на Великобритания: "Чувствам се отговорен да си свърша работата - Брекзит на 31 
октомври, за да продължи страната напред!" 
Камарата на общините няма да спира работа заради конференцията на торите и в сряда на Джонсън може да се наложи 
да избира дали да произнася програмна реч в Манчестър или да се яви в Лондон за парламентарен контрол. Премиерът 
нито отрече, нито потвърди информация на "Сънди таймс", че се е извинил на кралицата за незаконното разпускане на 
парламента в началото на месеца. 
Но по повод твърденията за конфликт на интереси с обществени поръчки по време на кметските му години в Лондон Борис 
Джонсън беше категоричен - всичко е било в пълно съответствие с правилата! 
 
√ Себастиан Курц печели 38,4% от гласовете на предсрочните избори в Австрия 
Австрийската народна партия на Себастиан Курц спечели убедително парламентарните избори в Австрия, които се 
проведоха вчера. Въпреки това партията няма да може да управлява самостоятелно и ще трябва да търси коалиционен 
партньор. 
Консервативната Австрийска народна партия на бившия канцлер Себастиан Курц печели 38,4% от гласовете на 
предсрочните парламентарни избори в Австрия. Това показват окончателните резултати след преброяване на всички 
гласове, подадени в избирателните секции. Така Курц и неговата партия ще получат 73 депутатски мандата. 
Социалдемократическата партия остава втора с 21 на сто от гласовете. 
Бившият коалиционен партньор на Курц - крайнодясната Партия на свободата, получава 17,3% от гласовете. 
Крайнодесните обявиха, че остават в опозиция. 
Зелените поискаха от бившия канцлер "радикална промяна", за да се коалират с неговите консерватори. Зелените, които 
не успяха да влязат в парламента на предишните избори увеличиха своя резултат с повече от 10% и стават четвърта 
политическа сила. 
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БНР 
 
√ Премиерът Бойко Борисов поздрави Себастиан Курц за победата на изборите в Австрия  
Премиерът Бойко Борисов е поздравил Себастиан Курц за убедителната победа на неговата партия в предсрочните 
парламентарни избори в Австрия. Борисов му е пожелал бързо да успее да сформира правителство и отново да поведе 
Австрия напред. 
Австрийската народна партия на Курц спечели убедително с над 37 процента от гласовете, но за да състави правителство, 
ще  трябва да се коалира. 
Сегашното ръководство на Австрийските социалдемократи, които останаха втори, не желае да се коалира с 
консерваторите. При това положение става все по-вероятно Курц да опита да формира мнозинство със Зелените и 
евентуално плюс либералната партия "Нова Австрия". 
 
√ Поредно отслабване на бизнес нагласите в ЕС, подобрение в България  
През септември общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до ново близо шестгодишно дъно, докато 
аналогичният индекс на Европейската комисия за България отскочи обратно към 6-месечения връх, достигнат през юли, 
показват резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през септември до 100,0 пункта от 101,4 пункта през август, 
отбелязвайки спад до ново близо шестгодишно дъно (най-ниско ниво от ноември 2013-а година). 
Влошаването на бизнес нагласите в целия ЕС се дължи както на техния спад в рамките на еврозоната , така и на значително 
понижение на съответния  индекс за Обединеното кралство (спад с цели 4,5 пункта на индекса на водещата икономика 
извън еврозоната) при относителен стабилен индекс за Полша (слабо понижение на съответния индекс с 0,1 пункта на 
втората по значимост европейска икономика извън единния валутен блок). 
Последното проучване на ЕК за Европейския съюз за септември регистрира съществено отслабване на доверието на 
мениджърите в промишления сектор (спад на съответния индекс до -9,8 пункта от -6,3 пункта през август) и в 
строителството (понижение до 0,3 от 2,7 пункта месец по-рано), при слабо подобрение в сферата на услугите (до 5,2 от 5,1 
пункта) и при търговията на дребно (до -1,5 от -3,8 пункта). 
През септември индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се подобри до -6,4 пункта от -7,0 пункта през 
предходния месец, достигайки най-високо ниво от месец май насам. 
За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче 
отбеляза отскок до 104,7 пункта от 103,9 пункта през август, доближавайки отново 6-месечни връх през юли на ниво от 
104,8 пункта. 
Въпреки този отскок, трябва да се има предвид, че в края на пролетта на 2018-а година (през месеците април и май) 
икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта – най-високо ниво от септември 
2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза. 
В същото време обаче индексът за нашата страна продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от 
края на 2014 година насам за разлика от общия индекс за целия ЕС, който падна през септември точно до нивото от 100,0 
пункта. 
Повишаването на общите бизнес нагласи в нашата страна през септември е резултат на рязко подобрение на доверието 
на българските мениджъри от търговията на дребно (скок на съответния индекс до 21,0 от 18,7 пункта) и на подобрение в 
сферата на услугите (до 14,2 от 13,2 пункта), но при влошаване на бизнес нагласите в промишлеността (спад до -1,5 от -0,3 
пункта) и в строителството (до -6,4 от -5,2 пункта). 
Индексът на потребителското доверие в България се подобри през септември до -24,2 пункта от -27,4 пункта месец по-
рано, достигайки най-високо ниво от октомври 2018-а година, но продължава да се задържа недалеч от многогодишно 
дъно от -27,2 пункта, достигнато през ноември 2018-а година (най-ниско ниво от юли 2015 година). 
 
√ Германски здравни каси ще плащат на осигурени за балнеолечение у нас  
Репортаж на Мила Младенова за предаването ''Хоризонт до обед'' 
От пролетта на следващата година пациенти от Германия ще идват в България за балнеолечение и физиотерапия на 
разноски на германските здравни каси. Това съобщи Сийка Кацарова - председател на Българския съюз по балнеология и 
СПА туризъм. 
Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси разшири през септември списъка с 14 държави, в 
които признава предоставянето на медицински амбулаторни услуги за профилактика, като към него добави и България, 
каза Сийка Кацарова. Това означава, че германските граждани, които идват у нас по линия на здравноосигурителните каси 
в Германия, ще заплащат само 10 на сто от цената за рехабилитация или превенция, проведена у нас. Останалата сума ще 
се покрива от здравната каса. 
По данни на германо-българската индустриално-търговска камара в Германия в момента има 109 задължителни 
здравноосигурителни фондове плюс фондове "Социални грижи". От приблизително 83 милиона души в Германия над 73 
милиона са били здравно осигурени в края на миналата година. 
Повече от 20 милиона души годишно използват възможностите за извънболнична превенция в страната и в чужбина. 
Здравната каса покрива около 90 на сто от разходите на пациентите за лечение. Д-р Таня Ангелова от Съюза по балнеология 
и СПА туризъм посочи: 
"Това са пациенти, които предимно на преден план е опорно-двигателният апарат като заболявания. България има 
невероятен климат, който идва като добавка към балнеолечение или таласотерапия. Климат, от който добре се повлияват 
както ставни заболявания, така и заболявания на дихателната система". 
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На здравните каси в Германия е предложен списък с хотели у нас с гарантирано качество, който впоследствие ще бъде 
разширен, каза Сийка Кацарова. 
Очаква се около 10 хиляди германци годишно да извършат възстановителни и здравни процедури у нас. 
"Историческо подписване" 
„България обслужва немски туристи, които идват в България да се лекуват от 50 години. България е много добре известна 
на германския пазар. Нашият проблем беше, че туристите идвайки в България да се лекуват, всъщност не получаваха 
никакви пари обратно за разлика от Унгария, Словакия и още 14 страни. С това историческо подписване, да го кажем,  от 
20-ти септември вече България ще бъде абсолютно равностоен партньор на този пазар. България се бори да влезе в този 
списък от 50 години. И затова искам да подчертая още веднъж, че това наистина е исторически факт, което ще доведе 
наистина до голям поток от немски пациенти, които ще идват в България, ще се лекуват и съответно немските здравни каси 
ще могат да им връщат обратно парите“, посочва Калин Драганов - управител на туроператор, член на Асоциацията на 
българските туроператори и туристически агенти. 
Съвместно с Германо-българската индустриално-търговска камара през пролетта на тази година в Берлин са проведени 
събития за представяне на СПА туризма у нас - да се разкрият възможностите в четирите сезона и да се изяснят 
изискванията за двустранно признаване на амбулаторни услуги в курорти за осигурени при германските задължителни 
здравноосигурителни каси лица. Централна роля в процеса има Германската национална асоциация на 
здравноосигурителните фондове, във фокуса на която са 70 милиона застраховани германци. 
"В Германия в момента има 109 задължителни здравноосигурителни фондове плюс фондове „Социални грижи“. От 
приблизително 83 милиона души в Германия, над 73 милиона са били здравноосигурени в края на 2018 г. Повече от 20 
милиона души годишно използват възможностите извънболнична превенция в страната и в чужбина", каза Кармен Щрук 
- заместник управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. 
Брошура за здравен туризъм с 26 хотела 
Германо-българската индустриално-търговска камара съвместно с Българския съюз по балнеология и спа туризъм са 
изготвили брошура за здравен туризъм, адресирана към германските здравноосигурителни каси.  В нея са включени 26 
хотела, които представят  своите амбулаторни профилактични терапии. Друг начин на информиране ще бъдат списанията 
и уебсайтовете на съответните здравни каси. 
Брошурата ще бъде разширена с още хотели, които отговарят на условията, посочва Сийка Кацарова - председател на 
Българския съюз по балнеология и спа туризъм: 
„Критерии при избор на пилотното издание за хотелите, които са включени... първият важен основен критерий е те да са 
сертифицирани според Наредба 2 на Министерството на туризма от 2016 г. като медикъл СПА, таласо или СПА център. 
Дали сме най-доброто като първа стъпка там, където Съюза по балнеология и СПА гарантира качеството. Освен това тук 
имаше два, три тура от немски туроператори и те ни подсказаха също кои хотели са готови да работят с немско 
здравноосигурени клиенти. На втори етап ще се добавят и други, които решат да се сертифицират“. 
Освен голям успех за България, този пробив на Германския пазар е голямо предизвикателство, коментира Даниела 
Дариткова - председател на парламентарната здравна комисия: 
„Критериите за качество и предлагане на услугата ще трябва да вървят по съвсем други стандарти, ще трябва да се борим 
с всички наши национални особености, надявам се успешно. Тук ще ни трябват пак отново обединените ни усилия, за да 
може да останем на този пазар. Защото това е предизвикателството - да предлагаме такива услуги, че не само присъствието 
там да ни бъде успех, но и устойчивостта на това постижение“, каза Даниела Дариткова. 
 
√ Търговските преговори САЩ-Китай ще бъдат подновени на 10-и октомври 
Китайският външен министър потвърди, че Пекин желае да купува повече американски стоки 
Според неназовани източници от администрацията на Белия дом, търговските преговори между САЩ и Китай са 
предвидени да бъдат подновени на 10-и октомври, съобщи бизнес телевизия CNBC. 
Три източника, близки до търговските преговори, посочиха пред CNBC, че очакваните с нетърпение срещи на високо ниво 
ще се проведат във Вашингтон, окръг Колумбия в периода 10 -11 октомври. 
Това потвърждава коментарите на финансовият министър на САЩ Стивън Мнучин от вторник, че следващият кръг от 
търговските преговори на високо ниво ще започне в рамките на следващите две седмици. 
През миналата седмица беше проведе кръг от двустранните преговори на ниво заместници, на който трябваше да 
определи дневния ред за продължаване на дискусиите на високо ниво, преди обаче да бъде прекратено предсрочно 
посещението на китайската делегация по искане на САЩ. 
Междувременно най-висшият китайски дипломат потвърди, че Пекин е готов  да купува повече американски стоки и 
намекна, че предстоящите търговски преговори могат да доведат до положителен резултат, ако и двете страни 
"предприемат по-ентусиазирани мерки“, за да покажат добронамереност и намалят "песимистичната реторика" в 
продължаващия търговски спор. 
Външният министър на Китай Ван И посочи в отговор на въпроси на агенция Ройтерс, че администрацията на Тръмп е 
проявила добра воля, като се е отказала от тарифите за редица китайски стоки. 
"С оглед на това, ние - от китайската страна, сме готови да купуваме повече продукти, които са необходими на китайския 
пазар", посочи Ван И в кулоарите на годишното Общо събрание на ООН в Ню Йорк. 
"Надяваме се и двете страни да предприемат по-ентусиазирани мерки, да намалят песимистичния език и действия. Ако те 
направят това, разговорите не само ще се възобновят, но ще продължат и ще дадат резултати", допълни той. 
По-рано тази седмица Доналд Тръмп пък заяви пред репортери, че търговската сделка с Китай може да се случи "по-скоро, 
отколкото си мислите". 
Всичко това изглежда в подкрепа на засилващите си в последно време надежди за скорошно намиране на решение на 
продължаващата близо 15 месеца търговска война между САЩ и Китай. 
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Капитал 
 
√ България е 47-а в света по дигитализация на бизнеса  
Страната се изкачва с 11 позиции спрямо миналогодишния индекс EDI 
България се изкачва с 11 позиции до 47-о място от 115 държави в годишната класация за дигитализация на бизнеса EDI 
(Enabling Digitalization Index), съставен от компанията в сферата на застраховането на търговски кредити Euler Hermes. 
Индексът взема предвид пет основни критерия - мащаб, свързаност, инфраструктура, знания и регулации, като 
максималният брой точки по тях е 100. Страната се представя най-силно в сферата на регулациите, където има 73 точки, и 
най-слабо по отношение на мащаба, където отбелязва едва 1 от 100 точки. Промяната в резултата спрямо предишната 
година обаче прави България най-динамично развиващата се страна по този показател в региона на Централна и Източна 
Европа. 
България заема по-предно място в индекса, отколкото много от съседите си. Сърбия е на 50 място, Румъния остава на 56 
място, а Турция е с една позиция назад - на 48 място. Значително пред страната в класацията обаче са страните от 
Централна Европа – отличниците от Чехия (27 място), Словения (31 място), Унгария (34 място), които също отбелязват 
макар и по-малък напредък. 
Общата оценка на анализаторите на Euler Hermes за представянето на региона е положителна. Според тях страните имат 
успешна стратегия за компенсация на малките мащаби чрез фокус върху развитие на инфраструктурата, свързаността и 
знанията. Именно последната е сферата с най-голям потенциал за подобрение в България, като към момента страната 
събира 48 от 100 възможни точки. 
Размествания в подножието на върха 
САЩ остават страната с най-добри условия за дигитализация на бизнеса, а второто място продължава да е за Германия. 
Около върха все пак има някои големи размествания - Дания "скача" от 12 място през 2017 г. до 3 място в текущата 
класация, Сингапур също се изкачва с две места до 6 позиция, а другата голяма история на успеха може да се отреди на 
Китай, която вече е девета в класацията. През 2017 г. тя беше на 17 позиция. 
Индексът EDI не мери самата дигитализация в съответната държава, а се фокусира върху условията за развитието на 
бизнеса с нейна помощ и съответно върху рисковете от евентуално забавяне. Наред с данни за приноса на дигиталната 
икономика към БВП анализаторите взимат предвид и фактори като ръста на електронната търговия, новите услуги, 
навлизането на анализа на големи данни и облачните технологии, роботизацията и автоматизацията, както и развитието 
на образованието и развойната дейност. 
Според съставителите от Euler Hermes проследяването на индекса EDI е важно за бизнеса, защото в момента около една 
пета от глобалния БВП се създава от дигиталната икономика. За пример те дават данните за развитието на е-търговията, 
където през 2018 година в САЩ се отчита 13.7% ръст (след 16% през 2017), а в Китай - 29%. 
 
News.bg 
 
√ Гърция и Турция остават любима дестинация на българите през август  
755 400 пътувания са осъществили българите през август, сочат данни на Националния статистически институт. Това е с 
2.5% повече от регистрираните през същия месец миналата година. 
Увеличение на пътуванията на сънародниците ни в сравнение с август 2018 г. е отчетено към: Австрия - с 21.4%, Испания - 
с 16.5%, Чешката република - с 10.1%, Франция - с 8.9%, Сърбия - със 7.8%, Гърция - с 6.2%, Румъния - с 3.4%, и други. 
В същото време намаляват пътуванията на българи към: Италия - с 13%, Турция - с 4.3%, Обединеното кралство - с 3.6%, 
Северна Македония - с 2.4% или Германия - с 1.9%. 
Спрямо август 2018 г. e регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: "почивка и екскурзия" - с 8%, и 
"служебна" - с 4.7%, докато тези с цел "други" намаляват с 3.7%. Най-много от пътуванията в чужбина през август са тези с 
цел почивка и екскурзия - 45.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни 
мероприятия) - 40.3%, и със служебна цел - 14%. 
През миналия месец най-много пътувания на българи са осъществени към: Гърция - 207 600, Турция - 136 000, Северна 
Македония - 52 300, Сърбия - 49 400, Румъния - 47 400, Германия - 46 200, Австрия - 25 900, Италия - 24 900, Испания - 21 
500, Франция - 20 400. 
Същия месец посещенията на чужденци у нас са общо 2 325 200 - с 3.8% повече в сравнение с август 2018 година. 
Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - със 7.6%, и със служебна - с 6.1%, докато тези с 
други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) намаляват с 2.1%. 
Транзитните преминавания през страната са 26.5% (617 000) от всички посещения на чужденци в България. 
Чужденците от Европейския съюз, посетили страната ни, са 62.1%. Това е с 3.6% повече в сравнение със същия месец на 
2018 г. Увеличават се посещенията на граждани от Румъния - с 30.9%, Обединеното кралство - със 17.8%, Испания - с 15.8%, 
Австрия - с 5.4%, Унгария - с 4.3%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Германия - с 12.7%, 
Белгия - с 5.8%, Нидерландия - с 5.5%, Чешката република - с 4.2%, Полша - с 3.5%, Италия - с 3.2% или Гърция - с 1.3%. 
Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" нарастват с 3.3%, като най-голямо е увеличението на 
посещенията на граждани от Украйна - с 23.6%. 
Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 56.8%, следвани от посещенията с други цели - 35.8%, и 
със служебна цел - 7.4% 
Най-много посещения в България през август са реализирали гражданите от: Румъния - 373 100, Турция - 290 400, Германия 
- 251 000, Гърция - 163 700, Украйна - 122 000, Полша - 110 800, Обединеното кралство - 97 400, Руската федерация - 97 100, 
Сърбия - 78 400, Франция - 69 700. 
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„Мениджър Нюз“ 
 
√ ЦИК: Предстоящите избори ще са най-тежки  
Предстоящите местни избори у нас ще са най-тежките досега. Очаква се отчитането на резултатите да става по-бавно и 
процесът на приемане на протоколите да е по-дълъг, каза председателят на ЦИК Александър Андреев по БНР. Според него 
и Централната избирателна комисия ще бъде натоварена с повече сигнали за проблеми. 
„Към момента не бихме могли да кажем, че ще има проблеми в кампанията. Дори се надяваме да няма. Разбира се, ако 
има, то ще бъдат най-често по въпросите, свързани с публикуването на социологически проучвания във връзка с 
предизборната кампания, с въпросите, които са свързани с накърняването на права на кандидатите и т.нар. "добри нрави“, 
обобщи той. 
ЦИК призова политиците да отправят положителни послания и да спазват правилата в Изборния кодекс, за да няма сигнали 
и жалби, които да доведат до наказания: 
„В рамките на нашата компетентност е, когато мониторингът, който осъществява СЕМ, ни изпрати сигнал, да го разгледаме, 
да проучим материала и да преценим дали е необходимо да се наложи определена санкция. В голяма част от случаите, в 
които сме сезирани от граждани и от неправителствени организации за такива нарушения, ги разглеждаме, изискваме 
материалите по отношение на печатни и онлайн новинарски доставчици, на онлайн новинарски услуги, на медии, за да 
можем да преценим дали има нарушение. Когато става въпрос за обхвата на ОИК, тоест регионален обхват, тогава те, след 
като бъдат сезирани, вземат своите решения въз основа на това, което е установено“. 
Андреев подчерта, че санкциите са предвидени в Изборния кодекс – между 2500 и 5000 лева, но се повишават при 
повторно нарушение. 
„ЦИК няма пряк контрол върху финансирането на предизборната кампания на политическите сили. Това се преценява от 
Сметната палата. Ние единствено приемаме правилата по отношение на финансирането“, добави Андреев. 
Към момента Секционните избирателни комисии още не са назначени, а обучаването на членовете им тепърва предстои. 
Предвидено е значително увеличение на възнагражденията на председателите и членовете им. От ЦИК се надяват това да 
спомогне за осигуряване на достатъчно хора в СИК в страната за нормалното протичане на изборите. 
ЦИК в момента създава обучителни материали за нуждите на комисиите, включително и за попълване на протоколите. 
В миналото сериозен проблем беше организацията при предаването на изборните книжа в нощта след изборите. 
Предвиждат се организационни промени за облекчаване на процеса, обясни председателят на ЦИК. 
 
√ ЕП стартира изпитния маратон с кандидатите за еврокомисари  
От днес започват изслушванията на кандидатите за еврокомисари в бъдещата Европейска комисия. Те ще продължат до 8 
октомври и ще протекат по предварително определен от Европейския парламент график. Още преди старта на 
процедурата двама от номинираните - кандидатите на Румъния и Унгария, не получиха подкрепата на правната комисия 
по прегледа за конфликт на интереси. Въпреки това е възможно някой от тях да бъде допуснат на етапа за устно 
препитване. 
Българският еврокомисар Мария Габриел, която бе предложена за нов мандат, ще бъде сред първите кандидати, които 
ще се явят на изслушване. Предвижда се Габриел, която е предложена да отговаря за младежта и иновациите, да бъде 
изслушана от евродепутати от парламентарните комисии по култура и образование, и по индустрия, изследвания и 
енергетика. 
Ето и етапите, през които ще премине подбора на новите еврокомисари: 
Организация на изслушванията 
Всяко изслушване е с продължителност 3 часа. Изслушването започва с 15-минутно встъпително изявление на кандидата 
за комисар, последвано от въпроси на евродепутатите. Общият брой на въпросите за всяко изслушване е 25. Времето е 
разпределено както следва: една минута за въпрос, последвана от отговор на кандидата в рамките на 3 минути. 
Предвидена е възможност за кратки уточняващи въпроси от евродепутатите. 
Ако портфолиото на кандидат за еврокомисар попада изцяло в компетенциите на една парламентарна комисия, то в 
изслушването ще участва само тази комисия (отговорна комисия). В изслушванията могат, обаче, да участват и повече от 
една парламентарни комисии. В тези случаи кандидатът ще бъде изслушан съвместно от тези комисии (съвместни 
комисии) или от асоциирани комисии с припокриващи се компетенции. 
Оценяване на изслушванията 
Председателят и координаторите на политическите групи в парламентарните комисии, отговорни за всяко изслушване, ще 
проведат заседание веднага след изслушването (или на следващата сутрин, когато изслушването се е състояло вечерта), 
за да оценят представянето на съответния кандидат за комисар. 
В рамките на 24 часа след като завършат оценяването на кандидата, координаторите трябва да изпратят конфиденциално 
писмо до Съвета на председателите на комисии, в което се заявява дали кандидатът притежава качествата да стане член 
на колегията от комисари и да изпълнява възложените му задачи. 
Координаторите в комисиите могат с консенсус да препоръчат кандидат за комисар за одобрение от евродепутатите на 
пленарно заседание. Ако мненията им се различават, ще бъде необходима подкрепата на координаторите, 
представляващи поне 2/3 от членовете на парламентарната комисия. 
Ако координаторите не могат да постигнат мнозинство от 2/3, те ще трябва първо да поискат допълнителна информация 
под формата на писмени въпроси. Ако останат неудовлетворени от отговора, те ще възобновят изслушването (за не повече 
от 1,5 часа), за да изяснят неразрешените въпроси. Възобновяването на изслушването подлежи на одобрение от 
Председателския съвет (председателя на ЕП и лидерите на политическите групи). 
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След това координаторите трябва да одобрят кандидата за комисар с мнозинство от поне 2/3. Ако не успят, председателят 
трябва да свика заседание на парламентарната комисия и да проведе тайно гласуване за пригодността на кандидата, при 
което се изисква обикновено мнозинство, за да бъде препоръчан за одобрение от ЕП. 
Резултати и закриване на изслушванията 
На 15 октомври Съветът на председателите на комисии ще оцени резултатите от всички изслушвания и ще предаде своите 
заключения на Председателския съвет. 
Председателският съвет ще направи окончателната оценка и ще обяви изслушванията за закрити на 17 октомври, след 
като анализира писмата за оценка на компетентните комисии и препоръката на Съвета на председателите на комисии. 
След закриването на изслушванията Председателският съвет разрешава публикуването на всички писма за оценка. 
Гласуване в Европейския парламент на 23 октомври 
След приключване на изслушванията избраният председател на Комисията Урсула фон дер Лайен ще представи на 
Европейския парламент пълния състав на Комисията (колежа на комисарите) и програмата си. 
Нейното изявление ще бъде последвано от дебат и всяка политическа група или поне една двадесета от членовете на 
Парламента (нисък праг) може да внесе предложение за резолюция. 
Гласуването на пълния състав на Комисията се предвижда да се проведе на 23 октомври. За да бъде избрана, Комисията 
се нуждае от съгласието на Парламента (с мнозинство от подадените гласове). След като бъде избрана от Парламента, 
Комисията официално се назначава от Европейския съвет, като действа с квалифицирано мнозинство. 
Всички изслушвания са публични и могат да се следят на живо онлайн в EP Live. 
 
В. Дума 
  
√ Външният дълг се увеличи с над 3% от началото на годината 
Брутният външен дълг на страната в края на юли 2019 г. е 34 195,3 млн. евро (57.8 на сто от прогнозния брутен вътрешен 
продукт /БВП/), съобщи БНБ. Дългът се увеличава с 1039,4 млн. евро (3,1 на сто) в сравнение с края на 2018 г. В края на юли 
2019 г. дългосрочните задължения са 25 771,1 млн. евро (75.4 на сто от брутния дълг, 43,6 на сто от БВП). На годишна база 
дългосрочният дълг намалява с 592,2 млн. евро (2,2 процента). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в 
края на юли 2019 г. е 5452,7 млн. евро (9,2 на сто от БВП). Спрямо края на 2018 г. той намалява с 88,2 млн. евро (1,6 на сто). 
На годишна база външните задължения на сектора се понижават със 194,8 млн. евро (3,4 процента). Външните задължения 
на сектор Банки са 4638,1 млн. евро (7,8 процента от БВП). Дългът на сектор Банки нараства на годишна база със 127,1 млн. 
евро (2,8 процента) спрямо юли 2018 г. В края на юли 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13 250.7 млн. евро (22,4 
на сто от БВП), което е със 700,8 млн. евро (5,6 на сто) повече в сравнение с края на 2018 г. 
Вътрешнофирменото кредитиране намалява на годишна база с 81,9 млн. евро към края на юли. През януари-юли 2019 г. 
полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 3962.3 млн. евро (6,7 на сто от БВП), при 3553,4 млн. евро 
(6.4 на сто от БВП) за януари - юли 2018 г. От тях 241,5 млн. евро (6,1 на сто от общия размер) са за сектор Държавно 
управление, 981.2 млн. евро (24,8 на сто от общия размер) за сектор Банки, 628.4 млн. евро (15,9 на сто) за Други сектори, 
а 2111,2 млн. евро (53,3 на сто) са вътрешнофирмено кредитиране, сочат данните на БНБ. 
 
Cross.bg 
 
√ Проф. Михаил Константинов: Ново мобилно приложение ще помага на избирателните комисии при броенето на 
гласовете 
"Ново мобилно приложение ще помага на избирателните комисии при броенето на гласовете", това обясни в Нова 
телевизия „Здравей, България” проф. Михаил Константинов. 
Той обясни, че изборите, които предстоят, няма да са по-сложни от тези, които се проведоха преди 4 години. 
Единствената разлика била в това, че преди 4 години партиите и коалициите, които се явявали, били 45, а този път са 66. 
Това означава, че обемът на информацията ще е по-голям. 
Най-важната задача в момента е да се обучат комисиите. 
Поне 1-2 трябва да знаят как се попълва протокол, обясни проф. Константинов. 
Този път имаме една техническа придобивка – едно мобилно приложение, което ще позволи на комисиите, още преди да 
тръгнат към общинските комисии, да проверят дали са им изпълнени контролите. Това е или числово равенство, или 
неравенство, което трябва да е изпълнено, за да бъде протоколът коректен. 
Проф. Константинов обясни, че проблемите, които възникнаха при предаването на протоколите в „Арена Армеец” преди 
4 години, са се получили, тъй като комисиите са били връщани многократно. 
А е имало и комисия, връщана 45 пъти. Това не представлява обработка на резултатите. Нашите избори не могат да бъдат 
хакнати. Американските може, френските може, нашите не може. Информацията се пренася на флашка. Не са свързани 
машините с интернет, обясни проф. Константинов. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Местни избори 2019: Волен Сидеров в битката за София; 
- В Карлово: Медицински сестри с колективна оставка, има ли изход от кризата? 
- В борбата със заразите. Говори д-р Ангел Кунчев; 
- История от Варна: Цял район без координати, как хората не могат да извикат дори линейка, защото нямат адрес? 
- За климата и хората. Говори проф. Христо Пимпирев; 

БТВ, „Тази сутрин" 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/


12 

 

- Ексклузивно: Тервел Пулев, за правилата в професионалния бокс и трагедията с български състезател в Албания; 
- След пожара в „Дунарит", кога ще заработи отново заводът? 
- Съдът да намалява присъдата при призната вина. Трябва ли да се промени законът? Коментар на Емануил 

Йорданов и Димитър Марковски; 
- Каква е причината за жестоката катастрофа в Пловдив? 
- „Чети етикета": Колко хора у нас се отказват от васините и кои забравени болести се завръщат? 
- mКак се правят рокли от балони? За изненадващото умение от сцената на „България търси талант";= 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Трагедия на пътя заради шофьор без книжка. Две момчета загинаха, а други две са в болница след сблъсъка. Чия 

е отговорността? 
- Новите кметове по NOVA. Каква ще бъде предизборната кампания? В студиото Живко Тодоров от ГЕРБ и Георги 

Свиленски от БСП; 
- Златно съкровище в Девня. На живо - показваме ви какво откриха археолозите; 
- И Маската на Рицаря падна. В студиото - първото интервю на Димо Алексиев след "Маскираният певец"; 
- Задават ли се най-тежките избори досега? За сигурността и проблемите на вота - говори проф. Михаил 

Константинов; 
- Обирджии в действие! Как крадци задигнаха 7 хиляди лева от заложна къща? 
- Авиокомпания остави 25 българи на летище във Франкфурт. Имаме ли право на обезщетение, ако ни откажат 

достъп до борда - проверка в „На твоя страна"; 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов. Защо доброволци живеят в миналото? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 30 септември 
София. 

- От 8.00 до 13.00 часа, в кабинет № 218, намиращ се на втория етаж в поликлиниката на ВМА специалисти ще 
преглеждат безплатно пациенти с проблеми с кръвното налягане. 

- От 9.30 часа на „Дондуков" 2 ще се проведе консултативна среща на тема: Преглед на двустранните отношения 
между Република България и Република Северна Македония в контекста на постигнатите резултати от работата на 
Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси и очакваната 
покана към Република Северна Македония за присъединяване към Европейския съюз. 

- От 10.00 ч. в Областен информационен център - София на бул. „Витоша" № 99 Столична община организира 
официална церемония „Първа копка" във връзка с дейностите по проект „Обновяване и изграждане на социални 
заведения на територията на Столична община" - етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, надежда и любов". От 
11.30 ч. в район „Надежда", ул. „Свободна" № 30 Столична община организира официална церемония „Първа 
копка" във връзка с дейностите по проекта. 

- Информационна кампания „Сърце&Бъбрек". Направи връзка" започва в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" по повод 
Световния ден на сърцето, който отбелязахме на 29 септември. 

- От 11.00 в зала „Проф. Марин Дринов", Институтът за изучаване на населението и човека при Българска академия 
на науките (ИИНЧ при БАН) ще представи отпечатания сборник материали по проекта „Мерки за преодоляване на 
демографската криза в Република България". 

- От 11.00 часа Нов български университет открива своята 29-а академична година с тържествена церемония. 
- От 12.00 часа в зала "Рила" в хотел Балкан е предвидена пресконференция на Нейно кралско височество Дана  

Фирас, принцеса на Йордания, и министър Николина Ангелкова във връзка с конференцията на тема: „Нови 
културни маршрути в Дунавския регион". 

- От 17.00 ч., в галерията на ул. „Оборище" № 5 Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията Андреана Атанасова и посланикът на Индия у нас Н. Пр. Пуджа Капур ще валидират пощенска 
марка, посветена на Махатма Ганди. 

- От 17.30 в дворът на къща музей „П. К. Яворов" ще се проведе Ден на поезията и музиката. 
***  
Балчик 

- От 11.30 часа се откриват изложбите „Всичко се състои в нашите сдружени сили" и „Храм на понтийската майка на 
боговете - Кибела" в Съдебна палата във връзка с Дни на отворените врати в Районен съд - Балчик. 

***  
Благоевград 

- От 10:00 часа пред Учебен корпус № 1 ще бъде открита новата академична година в Югозападния университет 
„Неофит Рилски". Преди началото на церемонията - в 9.50 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника 
на Неофит Рилски. 

***  
Варна 

- От 10.00 ч. в Аулата на ИУ - Варна, ще се състои тържествено откриване на учебната 2019/2020 година за Колежа 
по туризъм. 

- От 11:00 часа в Областния информационен център- Варна на Община Варна, пл. „Св. Св. Кирил и Методий" 
(Козирката) във връзка с приключването на проект „Общуване без граници", финансиран по ОП „НОИР, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

***  
Гоце Делчев 
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- От 17.30 ч. в залата на Община Гоце Делчев ще се проведе Работилници за родители „Да пораснем заедно" по 
програмата на Уницеф за ранното детско развитие. 

***  
Добрич 

- От 10.00 часа ще се проведе XIII Регионален преглед на хората от третата възраст в Младежки център - Добрич. 
- От 19.00 часа ще се състои спектакълът „Боряна" в Драматичен театър „Йордан Йовков". 

*** 
Каварна 

- От 16.00 часа Общински детски комплекс открива новата учебна година. 
***  
Кюстендил/ с. Гюешево 

- От 10.00 часа на ГКПП „Гюешево" стартира петата поред инициатива по международния проект "Остани чист, кажи 
НЕ на корупцията", в който участва Дирекция „Вътрешна сигурност" към Министерството на вътрешните работи. 

***  
Пловдив 

- На 30 септември в „Гранд Хотел Пловдив" /"Новотел Пловдив"/ в Пловдив ще се проведе Годишната среща на 
Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум /БКФ/. 

- От 18.30 ч. в културен център „Тракарт" ще бъде представят книгата „Присъдата" - документален разказ за 
страдащите от множествена склероза. 

***  
Смолян 

- Започва осмото издание на международния фестивал „Забранено за възрастни", които ще се проведат в Смолян 
и още 19 населени места от всички 10 общини в областта. 

- От 9.00 часа ще започне празничната божествена света Литургия в храм „Покров на Пресвета Богородица", 
съграден в двора на Архиерейското наместничество в Смолян. Тържественото богослужение е в чест на храмовия 
празник и ще бъде възглавено от Негово Високопреподобие архимандрит Висарион - архиерейски наместник на 
Смолянска духовна околия. В 11.00 часа ще бъде отслужен празничен водосвет, а след това ще има благословена 
трапеза. От 18.00 ч., ще бъде отслужена празнична Вечерня с Петохлебие. 

***  
Стара Загора 

- От 19.00 часа ще се състои спектакълът „Нощно слънце" в Драматичен театър - Стара Загора. 
***  
Сливен 

- От 18.30 часа в Драматичен театър „Стефан Киров" ГЕРБ - Сливен ще даде официално начало на предизборната си 
кампания със специално събитие, представящо основните приоритети в програмата за управление на общината. 

 
В. Банкерь 
 
√ Над половината американци подкрепят импийчмънт на Тръмп 
Повече от половината американци се обявяват за импийчмънт на президента Доналд Тръмп, сочи проучване, цитирано от 
Франс прес. 
В началото на тази седмица контролираната от демократите Камара на представителите в Конгреса на САЩ започна 
разследване за отстраняване на Тръмп. Причината е телефонен разговор през юли, в който американският президент 
призовал украинския си колега Володимир Зеленски страната му да разследва син на Джо Байдън, потенциален съперник 
демократ на Тръмп президентските избори в Съединените щати догодина.  
55 процента от участниците в допитването, представено вчера от телевизия Си Би Ес, подкрепят отстраняването на 
президента. На това мнение са 90 процента от анкетираните демократи. 
Две трети от участниците в друг сондаж, проведен от института Ипсос за телевизия Ей Би Си Нюз, определят телефонния 
разговор между Тръмп и Зеленски като сериозен проблем. 
Междувременно Републиканската администрация на Тръмп поднови трудното разследването за имейлите на Хилари 
Клинтън, помрачило кампанията на кандидатката на демократите в изборите за президент от 2016 година, съобщи в. 
"Вашингтон пост". 
Хилари Клинтън бе обвинена тогава, че е използвала за електронната си поща частен сървър, докато е била държавен 
секретар (2009-2013 г.), вместо защитената правителствена машина, през която е трябвало да минава цялата й 
кореспонденция.  
Дни преди изборите ФБР реши да не преследва съпругата на бившия президент Бил Клинтън, при все че според тогавашния 
директор на Бюрото Джеймс Коми тя е допуснала "изключителна небрежност". 
Републиканецът Тръмп използва в кампанията си случая, като обвини демократката в непочтеност. 
Хилари Клинтън заяви, че това разследване е било сред основните причини за поражението й в изборите. 
Според "Вашингтон пост", който цитира днес служители, пожелали анонимност, разследването е започнало в началото на 
2018 г., после постепенно е губело обороти, а през август 2019 г. е било подновено. 
Разследващите от Държавния департамент са разпитали 130 настоящи и бивши служители на министерството по повод 
някогашни имейли, обявени за секретни със задна дата, и стигнали накрая до пощенската кутия на Хилари Клинтън. 
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Подновяването на разследването "няма нищо общо с това кой е в Белия дом", заяви служител от Държавния департамент. 
"Въпросът опира само до необходимото време, за да се прегледат милиони имейли - към три години и половина", добави 
той. 
Бивш служител от американската администрация обаче заяви, че за републиканците това е начин "да поддържат жив 
проблема с имейлите на Клинтън" с наближаване на президентските избори през 2020 г. и на фона на сегашната заплаха 
от импийчмънт на президента Доналд Тръмп. 

 


