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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Срещу фалшивите болнични: АИКБ настоява за период на изчакване 
Предложението е първите 3 дни да не се изплащат от никого, посочи Васил Велев 
Да се въведе период на изчакване при изплащане на болничните. За това настоява Асоциацията на индустриалния капитал 
в България /АИКБ/. По проблема се проведе кръгла маса с участието на представители на социалното и здравното 
министерство, на НОИ, на законодателната и изпълнителната власт.  
"През последните няколко години има увеличение на издадените болнични листове. До 2012 година се наблюдава плавно 
намаляване на болничните листи, но след това те се увеличават двойно", каза пред Bulgaria ON AIR председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
"Нашето предложение е да се въведе период на изчакване от 3 дни, в който да не се изплаща обезщетение от никого, след 
което да се включи работодателят като страна, която да плаща част от обезщетението и след това периодът на обезщетение 
да се поема от Националния осигурителен институт /НОИ/", посочи той 
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България има предложения за промени и допълнения в 
нормативните документи, регламентиращи ползването на обезщетения за временна и трайна нетрудоспособност.  
Предложенията са свързани с оптимизиране на дейностите по издаването на болнични и контрола, съответно санкциите 
за недобросъвестни ползватели на обезщетения за временна нетрудоспособност. От сдружението предлагат отговорност 
да носи и ползвателят на обезщетението за временна нетрудоспособност. 
"На практика издаването на болничен лист, който не отговаря на действителното здравословно състояние на работника, е 
ненаказуемо деяние. И е много изгодно. През последните 3 години, от 2016 до 2018 година, са били обжалвани 10 000 
болнични, отменени са 3 000 от тях, а са наказани само средно 7 лекари на година. Контролът е много труден", обясни 
Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
За повече информация вижте видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев за болничните: Двойно са се увеличили! 
Контролът е много труден, обясни председателят на АИКБ 
Да се въведе период на изчакване при изплащане на болничните. За това настоява Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ). По проблема се проведе кръгла маса с участието на представители на социалното и здравното 
министерство, на НОИ, на законодателната и изпълнителната власт. 
"През последните няколко години има увеличение на издадените болнични листове. До 2012 година се наблюдава плавно 
намаляване на болничните листи, но след това те се увеличават двойно", каза пред Bulgaria ON AIR председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
"Нашето предложение е да се въведе период на изчакване от 3 дни, в който да не се изплаща обезщетение от никого, след 
което да се включи работодателят като страна, която да плаща част от обезщетението и след това периодът на обезщетение 
да се поема от Националния осигурителен институт", посочи той. 
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България има предложения за промени и допълнения в 
нормативните документи, регламентиращи ползването на обезщетения за временна и трайна нетрудоспособност. 
Предложенията са свързани с оптимизиране на дейностите по издаването на болнични и контрола, съответно санкциите 
за недобросъвестни ползватели на обезщетения за временна нетрудоспособност. От сдружението предлагат отговорност 
да носи и ползвателят на обезщетението за временна нетрудоспособност. 
"На практика издаването на болничен лист, който не отговаря на действителното здравословно състояние на работника, е 
ненаказуемо деяние. И е много изгодно. През последните 3 години, от 2016 до 2018 година, са били обжалвани 10 000 
болнични, отменени са 3 000 от тях, а са наказани само средно 7 лекари на година. Контролът е много труден", обясни 
Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
 
 
 
 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/176220-sreshtu-falshivite-bolnichni-aikb-nastoyava-da-se-vavede-period-na-izchakvane
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БНР Видин 
 
√ Ще спрат ли злоупотребите с болнични? 
Да се въведе период на изчакване при изплащане на болничните- за това настоява Асоциацията на индустриалния капитал 
в България /АИКБ/. По проблема се проведе и кръгла маса на тема "Злоупотребите с болнични листове- вреден за 
обществото феномен", с участието на представители на социалното и здравното министерство, на НОИ, на 
законодателната и изпълнителната власт. Последните няколко години има увеличение на издадените болнични листове. 
До 2012 година има плавно намаляване на болничните листи, но след това се увеличават двойно. 
"От 1 350 000 до 2 750 000 броя болнични листи в годината при относително един и същ брой на наетите лица. Установихме, 
че през 2010 година като антикризисна мярка беше въведена промяната първите три дни да се плащат от работодателя. 
Мярка, която в първите години на криза е подействала и дала своето отражение в намаляване на болничните листи. Но 
след 2012 вече има обратен ефект, като те  се удвояват", каза Добрин Иванов- изпълнителен директор на АИКБ. 
Работодателската организация смята, че причините са  две- липсата на нарушаване на финансовия интерес на служителя 
и занижения контрол. 
"На практика издаването на болничен лист, който не отговаря на действителното здравословно състояние на работника е 
едно ненаказуемо деяние. За последните 3 години, от 2016 до 2018 година, обжалвани са 10 000 болнични, отменени са 3 
000 от тях, а са наказани само средно 7 лекаря на година." 
От АИКБ предлагат да се въведе период на изчакване от 3 дни, в който да не се изплаща обезщетение, след което да се 
включи работодателят като страна, която да плаща част от обезщетението и след това периодът на обезщетение да се 
поема от Националния осигурителен институт /НОИ/. 
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България има предложения за промени и допълнения в 
нормативните документи, регламентиращи ползването на обезщетения за временна и трайна нетрудоспособност. 
Предложенията са свързани с оптимизиране на дейностите по издаването на болнични и контролът, съответно санкциите 
за недобросъвестни ползватели на обезщетения за временна нетрудоспособност. От сдружението предлагат отговорност 
да носи и ползвателят на обезщетението за временна нетрудоспособност, обясни д-р Костадин Сотиров- член на 
Управителния съвет на организацията: 
"Ползвателите на болнични листове да поемат и те своята отговорност, относно спазването на режима, който лекарят е 
назначил, спазването на реда за контролните прегледи." 
Нарушителят да търпи и санкции, които могат да бъдат: анулиране на болничния лист и незаплащането му от работодателя 
и НОИ; обявяване на отсъствието за самоотлъчка; налагане на парична санкция на ползвателя. 
Органът, който извършва проверки на сигнали за издадени болнични в нарушение на нормативната уредба е Регионалната 
здравна инспекция. Д-р Ангел Тосев е директор на дирекция "Медицински дейности" в Регионална здравна инспекция 
/РЗИ/- Видин и председател на Регионалния съвет по експертиза на временната неработоспособност: 
"Тук става въпрос за болнични, издадени в нарушение на изискванията и реда на нормативната уредба. От началото на 
годината към Регионалния съвет към РЗИ- Видин, директно към нас са постъпили 8 жалби от работодатели, относно 
правилността на издаване на тези болнични... От тях 6 болнични листове са потвърдени и два са отменени." 
При постъпване на жалба в РЗИ, жалбата, заедно с болничния лист се изпращат за повторна експертиза на съответната ЛКК 
или ТЕЛК. Санкционирани лекари за издадени болнични в разрез с нормативната наредба няма. Работодателите подават 
жалби и в НОИ. 
За трите области на Северозападна България- Видин, Враца и Монтана, за първите шест месеца на тази година НОИ е отчел 
по-малко болнични листове, спрямо същия период на миналата година. 
За Видин са подадени 8 592 при 8 881. За област Враца- 28 665 при 30 039 и за област Монтана- 17 806 при 19 621 за същия 
период на 2018 година. За област Видин болничните са с 289 по- малко болнични, за Враца- с 1 374 и за Монтана- с 1 815 
по- малко. 
За област Видин през първото шестмесечие на 2018 година са обжалвани 74 болнични, отменени са 13. За същия период 
на тази година са обжалвани 204 и отменени- 63. За област Враца през първите шест месеца на миналата година са 
обжалвани 56 болнични, отменени са 12. За същия период на 2019 година са обжалвани 148 болнични, отменените са 24. 
За област Монтана през първото полугодие на 2018 година са обжалвани 22 болнични листа, 4 са отменени. За първото 
полугодие на 2019 година 216 болнични са обжалвани, 38 са отменени. 
От Националния осигурителен институт посочват основните причини за обжалване на болничните листове: 
- Надвишаване на еднолично издадените от личните лекари болнични листове за повече от 14 дни без прекъсване и в 
прекъсване с неработни и празнични дни; 
- Издадени болнични листове за период повече от 180 дни без прекъсване без решение на ТЕЛК; 
- Издадени болнични листове за диагноза, за която лицето има определена трайна неработоспособност с решение на ТЕЛК;  
- Продължителност на временната неработоспособност - несъответствие между диагнозата и продължителността на 
временната неработоспособност. 
Още по темата може да чуете в звуковия файл. 
 
Economic.bg 
 
√ Ръстът при производствените цени се забавя 
Спад е регистриран при преработващата промишленост, което е сигнал за забавяне на сектора 
Цените на производителите в промишлеността се увеличават през август средно с 0.3% спрямо нивото им отпреди месец, 
показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Темпът на растеж обаче остава значително под 
регистрирания през юли - 1.3%. 

http://bnr.bg/vidin/post/101172344
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И през двата месеца основен "двигател" на поскъпването са по-високите цени при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ. През юли те скочиха с 3.2% средно, а през август - с още 2.2%. Припомняме, че през 
юли бяха отчетени невиждани преди това цени на свободната борса за ток в България. Също така от 1 юли ежегодно цените 
на регулирания пазар се актуализират нагоре, като през тази година скокът беше с 2.9%. 
От актуалните данни се вижда още, че има спад в цените в преработващата промишленост, което е сигнал за забавянето 
на оборотите в сектора. Това "охлаждане" вече се очаква от експертите заради несигурността около Brexit, търговската 
война между Китай и САЩ, както и икономическото забавяне в Германия, която през третото тримесечие може би ще влезе 
в техническа рецесия. 
„За индустрията въпросът дали идва криза не стои, всъщност кризата дойде“, това коментира в интервю за БНР отпреди 
седмица председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Васил Велев. „И в машиностроенето, 
и в електротехниката, и в текстил и облекло, в производството на мебели, на метали имаме спад в продажбите и то от 
месеци. Очакваме за цялото трето тримесечие спад на индустриалното производство в страната“, добави той. 
Според Велев забавянето на индустрията няма как да не се отрази цялостно на икономиката на България. „Когато 
индустрията тръгне надолу, икономиката е инертна, процесите се развиват бавно, но посоката е тази“, каза още 
председателят на АИКБ. 
През август най-голямо понижение на  цените  в  преработващата  промишленост е  отчетено при производството на хартия, 
картон и изделия от хартия и картон - с 1%. По-значително повишение е регистрирано при производството на основни 
метали - с 2.4%, производството на тютюневи изделия и обработката на кожи и производството на изделия от обработени 
кожи без косъм  - по 1.8%. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Министерството на финансите: Бюджетният излишък за септември ще бъде към 1,27 млрд. лв 
Приходите и помощите по КФП към септември 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 32 808,7 млн. лв., което е 74,8 % 
от годишния разчет  
На база на предварителни данни и оценки към септември 2019 г. се очаква превишението на приходите над разходите по 
консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 266,6 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП), посочват от 
Министерството на финансите.  
Приходите и помощите по КФП към септември 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 32 808,7 млн. лв., което е 74,8 % от 
годишния разчет. Спрямо деветмесечието на 2018 г. приходите по КФП нарастват с 3 645,1 млн. лв., като ръст се отчита 
както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където 
постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. Ръстът при данъчните приходи е в размер на 2 125,1 млн. 
лв., неданъчните приходи нарастват с 1 111,0 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – с 409,1 млн. лева. В частта на 
неданъчните приходи основно се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 
2019 г. са в размер на 31 542,1 млн. лв., което е 68,1 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за 
деветмесечието на 2018 г. бяха в размер на 26 500,9 млн. лева. Номиналното нарастване спрямо същия период на 
предходната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (основно поради разходите, свързани с 
реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС), разходите за 
персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния 
сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и 
здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от 
юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и други.   
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2019 г. от централния бюджет, възлиза 
на 997,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси 
на. 
Относно август, салдото по КФП на касова основа е положително в размер на 1 112,6 млн. лв. (1,0 % от прогнозния БВП) и 
се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 016,9 млн. лв. и по 
европейските средства в размер на 95,6 млн. лева. 
След приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и ратифицирането от Народното събрание на 
международните договори за закупуване на самолети F-16 Block 70, въоръжение и свързаните с него системи за 
дългосрочна експлоатация и поддръжка, както и цялостна подготовка на пилоти и помощен персонал, през месец август 
Министерството на отбраната преведе сумата в размер на 1,2 млрд. щатски долара по сметка на правителството на САЩ. 
С това българската страна изпълни ангажимента си по договорите, сключени по проекта за инвестиционен разход 
„Придобиване на нов тип боен самолет“ за Военновъздушните сили на Република България и започна тяхното практическо 
изпълнение. 
Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към август 2019 г. са в размер на 29 305,8 млн. лв. или 66,8 % от 
годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите,  помощите и даренията по КФП 
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нарастват номинално с 3 330,0 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 3 031,9 млн. лв. (12,3 %) и постъпленията 
от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 298,1 млн. лева. 
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 23 256,2 млн. лв., което 
представлява 67,3 % от планираните за годината данъчни приходи. 
Приходите от преки данъци са в размер на 4 291,5 млн. лв. или 65,4 % от предвидените в разчетите за годината. 
Приходите от косвени данъци са в размер на 11 204,2 млн. лв., което е 68,2 % от разчетите за годината. Постъпленията 
от ДДС са в размер на 7 401,8 млн. лв. или 68,3 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 3 616,3 млн. лв. (67,8 
% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 153,3 млн. лв. или 64,7 % от годишните разчети. 
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 869,5 млн. лв. или 74,3 % 
изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 890,9 млн. лв., което представлява 66,4 % от разчетените за 
годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 4 463,4 млн. лв., което представлява 67,3 % от годишните разчети. Следва да се 
отбележи, че при неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе 
променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда 
към август 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 586,2 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2019 г. възлизат на 28 193,3 млн. лв., 
което е 60,9 % от годишните разчети. Номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната година 
се дължи както на извършените през месец август разходи по бюджета на Министерството на отбраната по инвестиционен 
проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ за Военновъздушните сили на Република България, така и на по-високия 
размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски 
на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-
високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., 
индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 
г.), увеличение на разходите за субсидии и други. 
Нелихвените разходи са в размер на 26 820,1 млн. лв., което представлява 60,8 % от годишните разчети. Текущите 
нелихвени разходи към август 2019 г. са в размер на 22 525,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на 
държавния резерв) възлизат на 4 270,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер 
на 23,8 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 469,5 млн. лв. или 70,2 % от планираните за 2019 година. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2019 г. от централния бюджет, възлиза 
на 903,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси 
на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, 
Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на 
собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и 
процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и 
относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 
на Съвета от 17 май 2016 година. 
Размерът на фискалния резерв към 31.08.2019 г. е 10,3 млрд. лв., в т.ч. 10,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
 
БНТ 
 
√ От днес се въвежда Единната система за туристическа информация  
Съгласно изискванията на Закона за туризма всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят 
настаняване на гости, трябва да подават информация за броя на отседналите туристи и броя нощувки. 
Системата ще свързва в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, Националната 
агенция за приходите, Министерството на вътрешните работи, Националния статистически институт и общините. 
 
√ Пет балкански държави с кампания срещу корупцията  
МВР търси съдействие от гражданите за борба с корупцията. Кампанията е част от международния проект „Остани чист, 
кажи НЕ на корупцията". В него си сътрудничат пет балкански държави - България, Румъния, Сърбия, Северна Македония 
и Гърция. 
На граничния пункт Гюешево - Деве баир полицейски служители от България и Северна Македония, заедно с доброволци 
раздаваха информационни материали, за да запознаят пътуващите с техните права и къде могат да сигнализират, ако те 
са нарушени. 
ст. комисар Румен Ганев, директор на Дирекция „Вътрешна сигурност" към МВР: Ние трябва да слезем до отделните 
групи хора и да обясним нашата позиция. Полицията без помощта на гражданите няма да можем да решим въпроса. 
Пътуващи разказаха, че досега не са имали проблеми при преминаването на граничния пункт. 
Това е петата поред инициатива по проекта. Кампанията започна през юни от румънската граница, а резултатите показват, 
че много от преминаващите през България не познават нашите правила. 
Акцията ще продължи и на другите гранични пунктове у нас. Освен това служители под прикритие ще правят и тайни 
проверки на границата. 
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√ Красимир Вълчев: Висшите училища трябва да бъдат иновативни  
Следващите години ще бъдат изпълнени с предизвикателства пред българското образование от гледна точка на това, че 
светът се променя. За това и трябва да се дадат много повече знания и умения на днешните поколения ученици и студенти, 
и да се провокира интереса им за учене през целия живот. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в 
Благоевград, където се включи в тържественото откриване на академичната година в Югозападния университет. 
Красимир Вълчев, министър на образованието: В много по-голяма степен висшите училища трябва да бъдат иновативни. 
Следващите години, десетилетия системата ще работи с по-малко студенти, съответно пък ще има възможност да работи 
за всеки един от тях по-добре. Ние това, което ще правим, ще насърчаваме, ще продължим да преструктурираме приема 
и финансирането в зависимост от оценката за качество и реализация, която имаме. Ще насърчаваме профилната 
оптимизация на висшите училища, които са създадени традиционно като специализирани такива. Ще подпомагаме 
висшите училище в политиките им за модернизация, въвеждането на иновации. 
 
√ МОН организира конкурс за учители иноватори 
Конкурс за учители иноватори организира за първи път Министерството на образованието и науката. За участие в него ще 
могат да бъдат номинирани и учителски екипи, директори на училища и управленски екипи. Част от наградите са обмяна 
на опит в чужбина. 
Това са учителката по английски Гергана Лозанова и 12 "б" клас на Първа английска гимназия. Присъстваме на иновативен 
урок. Чрез специална платформа и смарт-дъска госпожа Лозанова преподава урок за идиомите в английския език като 
сама е подготвила въпросите. Под формата на викторина учениците, чрез своите телефони, трябва да изберат един от 
четирите възможни отговора. 
Яна - 12 "б" клас, Първа английска гимназия: Беше интересно и определено трябва да се прави по-често. 
Зорана - 12 "б" клас, Първа английска гимназия: Определено има полза, когато е под формата на игра по-лесно се запомня. 
Нели Петрова - директор на Първа английска гимназия: Дава и бързина на преподаването този метод. 
Смисълът е такъв, обяснява и Гергана Лозанова, хем да се преподаде нов материал, хем учениците да се забавляват. Питам 
я би ли се включила в конкурса на министерството за иновативни учители. 
Гергана Лозанова - главен учител по английски език: Да, защо не, аз обичам предизвикателствата, въпреки че вече съм 
на солидна възраст. Мисля, че имам какво да покажа все още. 
За да участва в този конкурс обаче, учителят трябва задължително да бъде номиниран от някого - педагогически съвет, 
настоятелство и т.н. 
Нели Петрова - директор на Първа английска гимназия, София: Задължително ще я предложа, тя е главният учител по 
английски език в училището и от много години насам във всеки неин урок се виждат различни иновации. 
Наталия Михалевска е човекът, който отговаря за този конкурс. Обяснява, че целта е да се подкрепят креативните учители. 
Номинациите ще се събират до 1 ноември. Най-добрите кандидатури ще бъдат изпратени за националния конкурс. 
Наталия Михалевска, дирeктор на Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа":  На 
национално равнище обаче, не просто комисии ще одобряват тези кандидатури, а ще има и електронно гласуване, така че 
аз да мога да гласувам за любимата ми учителка в Кърджали, но и колегите ни от Брюксел да гласуват за любимите си 
учители. 
Наградата е сформиране на Клуб на иноваторите, който ще помага на другите учители.Те ще могат да представят своя опит 
и на световни изложения. В момента иновативните училища в България са 395 като за три години те се увеличиха повече 
от двойно. Най-често прилаганите иновации пък са свързани с нови методи на преподаване. 
 
√ Ще подкрепи ли Европейският парламент Мария Габриел? 
Българският еврокомисар Мария Габриел беше изслушана в две парламентарни комисии в Европейския парламент вчера. 
Габриел е номинирана за еврокомисар в ресора "Иновации и младеж" 
Мария Габриел беше изслушана в две парламентарни комисии в Европейския парламент. Над 100 евродепутати в 
продължение на 3 часа задаваха до късно снощи въпроси на бъдещия български евродепутат. 
Общото мнение е, че тя се е представила отлично. Това е мнението не само на евродепутатите от нейната Европейската 
народна партия, но и на всички останали. 
Мария Габриел ще получи едно много широко портфолио с много отговорности. 
Нейният ресор е формулиран като "Иновации и младеж", но тя ще отговаря също така за образование, за култура, за спорт. 
Това са все теми, които са свързани с големи програми, управляващи големи бюджети. 
Мария Габриел: Вярвам, че в следващите часове в диалог ще набележим нови идеи, средства и инструменти за нашите 
научни изследователи, за иноваторите, за университетите, за учителите, за спортистите, за младите хора, за творците. Ще 
разчитам за вас да бъдем съмишленици в целта да постигнем такова европейско пространство на наука, образование, 
иновации, култура и спорт, което да бъде на висотата на очакванията на младите ни хора. 
Иво Христов - евродепутат от БСП/Група на социалистите и демократите: Считам, че госпожа Габриел достойно се 
опита да отговори на всички въпроси, които ѝ бяха зададени. Надявам се с времето да влезе в детайлите на портфейлите, 
които са ѝ поверени. Мисля, че нямаме основание да се срамуваме от тази кандидатура и можем само да ѝ пожелаем 
успех. Считам, че, всеки път когато българин се отзове на висока позиция трябва да направим едно усилие да му помогнем 
с това, с което се е захванал. Това е от общ интерес. 
Асим Адемов - евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: Мария Габриел се представи точно така, както очаквахме - блестящо. Ако 
трябва да се изразя академично, сигурен съм, че ще си вземе изпита с отличен. Много уверена, много сигурна в себе си, с 
нужното самочувствие. Всичко това се базира на дълбокото познаване на проблематиката, солидната подготовка и знания. 
Накрая завършекът беше феноменален и аплаузите на присъстващите показаха отношението към нея. Изключително 
представяне. 
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Льоранс Фаренг - "Обнови Европа", Франция: Мария Габриел направи добро впечатление, представянето ѝ беше на високо 
ниво. Мисля, че тя вече е доказала своите качества и като евродепутат, и като настоящ комисар. Аз съм спокойна за 
образоването, иновациите, науката, културата и младежта, защото тя показа, че има визия за развитието на всички тези 
области. Единствено заглавието на ресора е проблемно. Има желание от страна на няколко евродепутати, сред които и аз, 
в името на ресора да присъства култура, образование и наука. Това е много важно. 
Проблемът не е обхватът на ресора. Проблем представляват самите формулировки на ресорите. Такива дебати имаше и 
около други ресори като например "Защита на европейския начин на живот". Евродепутатите трудно приемат тези имена, 
които Урсула фон дер Лайен реши да даде на ресорите на комисарите. В случая с Габриел подвеждащото е, че при 
"Иновации и младеж" се остава с впечатлението, че важните области като образованието, науката и спорта не са в нейния 
ресор, което не е така. 
Габриел се ангажира да утрои бюджета за програмата "Еразъм" по време на мандата на новата комисия. 
Вчера бяха първите изслушвания на комисарите от евродепутатите. Трима бъдещи еврокомисари бяха изслушани - освен 
Мария Габриел, тези от Словакия и Ирландия. Следват изслушвания всеки ден до 8 октомври, когато са последните 3 
изслушвания на бъдещите заместник-председатели на Европейската комисия. 
Ако всички еврокомисари бъдат одобрени, цялата комисия ще бъде гласувана на 23 октомври в Пленарната зала в 
Страсбург. На 1 ноември тя трябва да встъпи в длъжност. 
Двете комисии в Европейския парламент, който изслушаха Мария Габриел, трябва днес около 13:00 българско време да 
дадат становището си как тя се е представила. За да получи подкрепата им, тя трябва да получи 2/3 от гласовете. 
Кандидатурите на Румъния и Унгария бяха отхвърлени от правната комисия в Европейския парламент. Това е комисията, 
която преди да започнат фактическите изслушвания, определя дали при комисарите има някакъв конфликт на интереси. 
Тези двама кандидати не бяха допуснати до изслушванията. Те трябваше да са днес и утре. Но Европейският парламент 
изпрати писмо до Урсула фон дер Лайен и Унгария вече предложи нов кандидат. Същото се очаква да направи и Румъния, 
защото време няма. 
Новата Европейска комисия ще е доста балансирана. Има представители на всички големи политически семейства. Това, 
което Урсула фон дер Лаейн се е опитала да направи, е важните теми на деня да бъдат добре застъпени като например 
въпросът за климата. Това ще е един от приоритетите на новата Европейската комисия. 
Холандецът Франс Тимерманс ще бъде първи заместник-председател на Урсула фон дер Лайен и ще отговаря за тази тема. 
 
БНР 
 
√ НСИ отчита стабилизация на стопанската конюнктура в България през септември  
През септември стопанската конюнктура в България стабилизира на равнището от предходния месец с оглед подобрение 
на бизнес климата в строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите, но при влошаване в промишлеността, 
показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата в страната през септември остана на нивото от предходния месец, когато се понижи 
с 3,1 пункта. По този начини индексът все още остава под неговия многогодишен връх от май 2018 година, когато 
съответният показател достигна най-високо ниво от 2008 година насам, въпреки че продължава да се задържа над 
неговото дългосрочно средно ниво. 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, спада през септември с 2,1 пункта спрямо август, когато се 
понижи с 0,8 пункта, в резултат на влошаване на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на 
техните предприятията през следващите шест месеца. Проучването на НСИ отчита известно намаление и на осигуреността 
на производството с поръчки, което е съпроводено и с занижени очаквания за дейността през следващите три месеца. 
Основните фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната 
икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 33,5% и от 32,0% от анкетираните мениджъри. 
По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите не предвиждат промяна следващите три месеца. 
 

 
Графика на индекса за бизнес климата 
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През септември 2019 година показателят "бизнес климат в строителството" се увеличава с 0,8 пункта след спад с 5,1 пункта 
през август, като повишението се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес 
състояние на предприятията. Техните очаквания обаче както за бизнес състоянието на предприятията през следващите 
шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-резервирани, отчита проучването на НСИ. 
Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността в строителната сфера, продължават да бъдат свързани с 
недостига на работна сила в бранша и с несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава 
засилване на тяхното неблагоприятно влияние. 
По отношение на продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите в сектора са за известно увеличение, 
въпреки че по-голяма част от участващите в анкетата на НСИ предвиждат запазване на ценовото равнище през следващите 
три месеца. 
През септември съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 1,8 пункта след спад с 3,5 пункта 
през август, като отчетеното подобрение е в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за 
бизнес състоянието на техните предприятия. Прогнозите им за обема на обема на продажбите и поръчките към 
доставчиците през следващите три месеца също се подобряват, отчита НСИ. 
Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното 
търсене и несигурната икономическа среда. 
Относно продажните цени в отрасъла, търговците на дребно не предвиждат промяна на тяхното равнище през следващите 
три месеца. 
Същевременно съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства през септември с 1,7 пункта спрямо 
август, когато се понижи с 4,9 пункта, като повишението се дължи главно на подобрените оценки на мениджърите за 
настоящото бизнес състояние на техните предприятия. Мненията им обаче за настоящото и очакваното търсене на услуги 
са по-резервирани, показват резултатите от последното проучване на НСИ. 
Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа и недостига на работна сила остават като основни пречки, 
затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите, като през последния месец се отчита засилване на 
тяхното негативно въздействие. 
Относно продажните цени мениджърите в сектора на услугите не предвиждат увеличение през следващите три месеца. 
Проучването на НСИ продължава да отчита относително стабилно представяне на общия бизнес климат в страната в края 
на третото тримесечие, но под нивата от предходните три месеца. 
В края на предишната седмица беше представено аналогично проучване на Европейската комисия за септември, според 
което обаче икономическото и бизнес доверие в нашата страна отбеляза по-добър отскок обратно към 6-месечни връх от 
месец юни. Подобно на проучването на НСИ обаче, данните на ЕК показват влошаване на бизнес нагласите в българската 
промишлената сфера при подобрение в сферата на услугите и в търговията на дребно. 
 
√ Рекордно ниска безработица през август в България от 4,0% и в ЕС – от 6,2%  
Безработицата в еврозоната се понижи изненадващо до 11-годишно дъно от 7,4% 
През август 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) достигна рекордно дъно от 6,2%, 
в рамите на еврозоната се понижи до 11-годишно дъно от 7,4%, а в България - стабилизира за трети пореден месец в 
историческо дъно от 4,0% - най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна. 
Безработицата в ЕС се понижи през август до 6,2% от 6,3% месец по-рано, като това е най-ниската безработица, откакто 
Евростат стартира ежемесечното си проучване през януари 2000-а година, и след като година по-рано тя беше на ниво от 
6,7% (през август 2018-а). В рамките на еврозоната нивото на безработицата пък се понижи изненадващо до 7,4% (най-
ниско ниво от май 2008-а година) спрямо 7,5% през месец юли и 8,0% година по-рано. 
 

 
Нива на безработицата в ЕС през август 
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Според европейската статистика общо 15,432 млн. европейци, от които 12,169 милиона от еврозоната, са били без работа 
през осмия месец на настоящата година, като спрямо юли е отчетено понижение на безработните в ЕС със 111 хиляди, а в 
рамките на еврозоната - със 115 хиляди. Спрямо август 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал 
с 1,189 милиона, от които 960 хиляди само в рамките на единния валутен блок. 
Рекордно ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС остават едни от малкото позитивни новини за 
състоянието на европейската икономика и предполагат, че опасността от рецесия е малко вероятна. Поне на теория много 
ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката на стария континент. 
Най-ниска безработица през август е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 2,0%), следвана от Германия 
(3,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 17,0%, но според данни на Евростат за юни 2019-а) и 
Испания (13,8% през август 2019-а). 
През август общо 3,138 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица 
от 14,2%), като това представлява понижение на младежката безработица с 239 хиляди спрямо година по-рано, когато 
безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,1%. 
Евростат представи и данни, според които нивото на безработица в България стабилизира през август за трети пореден 
месец в рекордно историческо дъно от 4,0% (най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато 
Евростат разполага с този тип данни) спрямо 5,2% година по-рано (през август 2018-а). Това отрежда на нашата страна 
трета позиция спрямо всички членки на ЕС по отношение на най-силно понижение на нивото на безработицата на годишна 
база. По-голям спад на годишна база е отчетен единствено в Гърция (спад до 17,0% от 19,2%, но за периода между юни 
2018-а и юни 2019-а) и в Кипър (понижение през август до 6,8% от 8,2% година по-рано). 
Ниво на безработица от 4,0% отрежда на България девето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска 
безработица и тя е една от 17-те страни - членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската. 
През осмия месец на настоящата година 134 хиляди българи са били без работа спрямо 134 хиляди и през юли и 173 
хиляди година през август 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на 
безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година. 
Нивото на младежката безработица в България се понижава през август до 8,2% от 8,6% през юли и спрямо 13,0% година 
по-рано, като през осмия месец на годината без работа са били общо 11 хиляди български младежи на възраст под 25 
години спрямо 12 хиляди през юли и 19 хиляди година по-рано (през август 2018-а). 
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна стабилизира през август за трети 
пореден месец в 3,7% - далеч под безработица от 4,8% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се остава за 
втори пореден месец на ниво от 4,2% - под ниво на безработица от 5,6% през август 2018-а година. 
                                               
√ Комисията по правни въпроси ще обсъжда промените по съкратеното съдебно следствие 
След като миналата седмица парламентът прие промените в Наказателния кодекс за съкратеното съдебно следствие на 
първо четене, на извънредно заседание на Комисията по правни въпроси промените ще бъдат разгледани и гласувани 
отново. 
Депутатите обсъдиха три законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс с идентично съдържание, които 
бяха одобрени по време на дискусиите в пленарната зала. БСП предложиха съкратеното съдебно следствие да не се 
прилага при случаите на умишлено причиняване на смърт и тежка телесна повреда. От "Обединени патриоти" предложиха 
същото в отделен законопроект. От "Воля" също внесоха законопроект, с който да ограничат обхвата на престъпленията, 
за които се прилага съкратено съдебно производство. Със законопроекта от управляващата партия целят да запазят 
института на съкратено съдебно следствие, но и да отговорят на обществените нагласи за увеличаване на наказанието при 
умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда. 
В предаването "Преди всички" Филип Попов от "БСП за България", член на правната комисия в парламента, каза: 
"Наказанията ще бъдат същите, но по-справедливи. Деецът няма да има възможност при признаване на факти и 
обстоятелства от обвинителния акт присъдата му да бъде намалена с 1/3. Промените, ако бъдат приети, ще засегнат 
случаите, които все още са на фаза досъбедно производство и които до този момент не са могли да се възползват от тази 
процедура. В случая се касае за определени много тежки престъпления... За умишлено причиняване на смърт и на тежка 
телесна повреда деецът не бива да има възможност да се възползва от намаляване на присъдата". 
 
√ 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" ще получи нов лиценз  
6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" ще получи от Агенцията за ядрено регулиране нов лиценз, който ще позволи продължаване 
на работата му през следващите 10 години. 
След осъществяването на редица дейности за удължаване на живота на реакторите преди две години 10-годишен лиценз 
получи и 5-и блок на централата. 
Сега разрешение за работа след изтичане на проектния си ресурс ще получи и 6-и блок, посочи неотдавна в интервю за 
"Хоризонт" заместник изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Александър Николов: 
"Анализът е готов, предоставен е в Агенцията за ядрено регулиране преди около една година, показва, че състоянието на 
6-и блок е аналогично такова каквото е на 5-и блок и показва, че 6-и блок ще може да бъде експлоатиран още 30 години". 
На официалното връчване на документа за удължаване на срока на експлоатация на 6-и блок ще присъства и енергийният 
министър Теменужка Петкова. 
 
√ Кристалина Георгиева встъпва в длъжност като управляващ директор на МВФ  
От днес Кристалина Георгиева встъпва в длъжност като управляващ директор на Международния валутен фонд. Георгиева 
е първият ръководител на базираната във Вашингтон институция, който родом е от страна с развиваща се икономика и то 
спасявана със заем от фонда. Самата Георгиева още вчера влезе на новото си работно място, облечена в народна носия. 
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Преди това бе изпратена от екипа на Световната банка с бурни аплодисменти, българска народна музика и хоро, поведено 
именно от Георгиева. 
"Шампион в борбата с неравенството" - това е едно от множеството определения, които Кристалина Георгиева получи по 
време на кампанията си за управляващ директор на Международния валутен фонд. 
Самата Георгиева определи избора си за управляващ директор на Международния валутен фонд като признание за всички 
българи и благодари за подкрепата. Във видеообръщение до българските медии тя преповтори обещанието, поето пред 
колегите й от фонда в деня, когато официално получи подкрепа за позицията си. 
"Аз встъпвам в длъжност във време, когато световната икономика е изправена пред много рискове. В краткосрочен план 
приоритетът ни е да гарантираме, че страните минимизират риска от икономически спад и са готови да се справят, ако той 
настъпи. В дългосрочен план имаме голяма, благородна цел - да помогнем на страните да изградят по-силни икономики 
и да подобрят живота на хората си." 
Кристалина Георгиева поема поста от Кристин Лагард, която от своя страна от 1 ноември ще оглави Европейската 
централна банка. 
 
√ Германските водещи институти намаляват рязко икономическата си прогноза за 2019 
Водещите немски икономически институти са ревизирали рязко в низходяща посока прогнозата си за растеж за най-
голямата европейска икономика през настоящата година, съобщи агенция Ройтерс, цитирайки два свои източника, 
запознати с въпроса. 
Ревизиите, които се очаква да бъдат отчетени и в прогнозата на правителство в Берлин, отразяват нарастващите опасения, 
че икономическо забавяне в Германия, породено от продължаващата рецесия в силно зависимия от износа производствен 
сектор, може да се отрази негативно и на икономиката в цялата еврозона. 
Според източниците на Ройтерс водещите институти вече очакват, че германската икономика ще нарасне с едва 0,5% през 
2019-а година. Един от източниците отбеляза, че за 2020-а година се очаква растеж на БВП на Германия от 1,1 на сто. 
В последните прогнози на петте института от април беше заложен икономически растеж от 0,8% през тази и от 1,8% през 
следващата година. 
За 2021-а година те прогнозират много слабо подобрение на растежа до 1,4%. 
Новите прогнози на немските икономически институти ще бъдат оповестени официално в сряда. 
Занижените прогнози за германската икономика доведоха до спад на еврото към нови най-ниски дъна от 2017-а година 
спрямо долара. Единната европейска валута поевтинява с 0,4% към 1,0885 щатски долара, пробивайки под 1,0900 нивото 
за пръв път от май 2017-а година насам. 
Еврото се понижава и към 117,54 японски йени, търгувайки се недалеч от петъчното триседмично дъно около 117,44 
нивото, като в същото време се понижва и към часово дъно от 0,8852 британски лири, отстъпвайки от сутрешен 
триседмичен връх около 0,8905 нивото. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Банките с 124 млн. лв. ръст на печалбата 
Печалбата на банковата система у нас е 1.2 млрд. лв., показват данни на Българска народна банка (БНБ) за края на август. 
Увеличението е с 124 млн. лв. или 11.4% нагоре спрямо същия период година по-рано. 
Собственият капитал възлиза на 14.3 млрд. лв., като е налице месечно увеличение със 166 млн. лв. (1.2%). Прирастът се 
дължи на по-големия размер на печалбата. 
През август активите на банковата система се увеличват с 427 млн. лв. (0.4%) до 110.8 млрд. лв. Причина за това е 
нарастването на депозитите. 
Ръст има и при кредитите, авансите и дълговите ценни книжа на сектор „Държавно управление”. Делът в общите активи 
на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане възлиза на 16% в края на месеца, 
портфейлите с ценни книжа заемат 12.8%, а нетната сума на кредитите и авансите заема 65.5%. 
Отношението на ликвидно покритие в края на август е 262.9% (при 262.7% към края на юли). На месечна база ликвидният 
буфер нараства с 403 млн. лв. (1.4%) до 28.8 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – със 148 млн. лв. (1.4%) до 11 
млрд. лв. Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава със 135 млн. лв. (0.2%) през август до 63.8 млрд. 
лв.Сумата на брутните кредити и аванси в края на осмия месец е 92.1 млрд. лв. 
Кредитите за домакинства нарастват с 1% (233 млн. лв.), а тези за нефинансови предприятия намаляват с 0.4% (130 млн. 
лв.). Увеличават се кредитите сектор „Държавно управление”  (с  2.1%  или 16 млн. лв.) и за други финансови предприятия 
(с 0.4% или 15 млн. лв.).  Вземанията от кредитни институции нарастват с 354 млн. лв. (2.2%) до 16.2 млрд. лв. 
През месеца депозитите нарастват с 0.5% (457 млн. лв.) до 93.9 млрд. лв. 
Депозитите на домакинствасе увеличават с 0.5% (275 млн. лв.), а тези на нефинансови предприятия – с 1.3% (350 млн. лв.). 
0.5% ръст имат и средствата от кредитни институции. Депозитите на сектор „Държавно управление”  намаляват с 5.1% (131 
млн. лв.), както и тези на други финансови предприятия (1.8%, 69 млн. лв.). 
 
Списание "Икономист" 
 
√ По-малко приходи, значителен спад на печалбата 
Някои от големите държавни фирми в енергетиката драстично влошават резултатите си 
Малко намаление на приходите, но значителен спад на печалбата. Това показват данните на първите 20 компании от 
сектор енергетика за 2018 година. Ако разгледаме структурата на финансовите резултати на Топ 20, няма как да не 

http://bnr.bg/post/101102577
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забележим, че основните отстъпления се наблюдават при държавните дружества, като причините са различни. Докато при 
някои става въпрос за дългогодишни традиции в отчетите, други се разклащат заради инцидентни събития. 
Първенец по приходи традиционно е Националната електрическа компания, която за миналата година е имала оборот от 
2,144 млрд. лв., което с около 480 млн. лв. по-малко спрямо 2017 г. Но за разлика от тогава, когато е отчетена печалба от 
над 6,8 млн. лв., сега се наблюдава внушителна загуба, която достига 73,8 млн. лв. Едно от обясненията се крие в няколко 
загубени съдебни битки, най-голямата от които бе осъдителното решение за спирането на АЕЦ „Белене“ през 2013 година, 
по което НЕК бе задължена да плати на „Уорли Парсънс“ над 50 млн. лв. Но системният проблем пред компанията е, че е 
натоварена да поддържа ниски цените за битовите потребители, продавайки на регулиран пазар на по-ниски цени, 
отколкото купува енергията. Цената за битовите потребители е 71.71 лв./мВтч, а реалните разходи за закупуването на 
електроенергията са 179.24 лв./мВтч. Голямата част от разликата в този период се покрива от фонда „Сигурност на 
електроенергийната система“ и „Задължение към обществото“, но не и цялата. Към това трябва да се прибавят и опитите 
на държавата да съживи енергийната борса чрез намаляване на количествата от скъпа енергия от ТЕЦ-овете, за сметка на 
по-евтиния ток от АЕЦ „Козлодуй“. Това води до по-малко е натоварване на „Ей И Ес Гълъбово“ и „КонтурГлобал Марица-
изток 3“, което още увеличава разходите на НЕК, тъй като тя им плаща за разполагаемост, когато не работят. Тази 
тенденция отвежда АЕЦ „Козлодуй“ на обратния полюс и ядрената централа за първи път надхвърля 1 млрд. приходи, а 
печалбата й за 2018 г. расте до 163.5 млн. лв. На практика „Козлодуй“ подава през м.г. към регулирания пазар едва 16% от 
енергията си. 

 
 
Най-лошо е положението на „ТЕЦ Марица-изток 2“, която е на практика във фалит. За 2018 година загубата на държавната 
централа достигна 332 млн. лв., основно заради големите разходи за CO2 емисии и колкото повече работи, толкова повече 
трябва да плаща. За емисии са отишли 57% от приходите на компанията. Лошата новина е, че цената на квотите се 
увеличава и натрупаната загуба на ТЕЦ-а за полугодието на т.г. е вече над 770 млн. лв. Повечето от тях са към собственика 
на централата Български енергиен холдинг (БЕХ), а за да излезе от ситуацията правителството поиска разрешение от ЕК да 
превърне задълженията в капитал. Все още няма одобрение от Брюксел, но и да дойде, то ще има краткотраен ефект. 
Сред компаниите в традиционно тежко финансово състояние е общинската „Топлофикация София“, която въпреки 
увеличените приходи, отчита загуба от 19.8 млн. лв. 
Съществено присъствие в Топ 20 регистрира търговецът на ток „Гранд Енерджи дистрибюшън“, който е свързван с 
бизнесмена Христо Ковачки. Работодателските организации на няколко пъти алармираха за нагласени търгове в негова 
полза, но до момента манипулации не са доказани. Така или иначе приходите му се увеличават повече от двойно за 2018 
г., а печалбата расте с още по-големи темпове. 
На пръв поглед неочаквана е загубата на обществения доставчик „Булгаргаз“, който заради повишените с 30% цени на газа 
през 2018 г. увеличава значително приходите си. Отрицателният резултат при него, обаче се дължи на еднократно събитие 
- глобата от 150 млн. лв., която ЕК наложи на т.нар. газово дело. Санкцията бе разпределена поравно между „Булгаргаз“, 
„Булгартрансгаз“ и БЕХ. 
 
Капитал 
 
√ България все пак ще подкрепи началото на преговорите на ЕС със Северна Македония 
Подкрепата обаче няма да е безусловна и ще зависи от решаването на историческите спорове между София и Скопие  
България няма да блокира определянето на дата за начало на преговори за присъединяване на Северна Македония в ЕС, 
което се очаква да се случи на 17-ти октомври. Заедно с това обаче България и не подкрепя Северна Македония безусловно 
поради недостатъчния напредък на преговорите в Съвместната историческа и образователна комисия между двете 
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държави. В нея, според договора за добросъседство, влязъл в сила през февруари 2018 г., се очакваше да бъдат решени 
дългогодишните исторически спорове между двете държави. Това се разбра днес след среща по въпроса между премиера 
Бойко Борисов и президента Румен Радев. 
Срещата се състоя след като президентът Радев вече веднъж коментира, че липсата на напредък на експертната комисия 
е тревожен, а вицепремиерът Красимир Каракачанов заплаши, че ВМРО ще напуснат управлението, ако България 
подкрепи Северна Македония. 
Как се стигна дотук 
През последните над две години Борисов превърна дипломацията в Западните Балкани в една от основните цели на 
българската държава. Дипломатическите усилия доведоха и до договор за добросъседство между България и Северна 
Македония, който беше подписан през 2017 г. и влезе в сила през февруари 2018 г. Договорът включва и създаването на 
съвместна мултидисциплинарна историческа и образователна комисия между двете страни, която да реши 
продължаващите вече десетилетия спорове между България и Северна Македония. Такива са например споровете за това 
дали напрмер Гоце Делчев и цар Самуил са български, македонски, или общи исторически фигури. 
Комисията започна работа през май 2018 г., но резултатите от осемте заседания до този момент не са особено обещаващи. 
Този август Борисов поиска до 15 октомври да се реши въпросът за Гоце Делчев, чиято историческа роля си остава болен 
въпрос сред историческите експерти в комисията. На 18-ти септември, малко след неудовлетворително заседание на 
съвместната комисия, президентът Радев даде ултиматум на историческата комисия, че само ако до 17 октомври реши 
"всички спорни въпроси, включително събития, личности, корекции на учебници, на надписи в музеи и на паметни плочи, 
на позиции на обществените медии – то българското правителство може да продължи политиката си на безусловна 
подкрепа за членството на Република Северна Македония в Европейския съюз." 
В края на миналата седмица вицепремиерът от ВМРО Красимир Каракачанов заплаши, че ВМРО ще напусне управлението 
на страната, ако България подкрепи Северна Македония в Съвета на ЕС на 17 октомври. Според Каракачанов в специално 
изявление, македонците нарочно протакват и забавят работата на комисията, като България не бива да дава гласа си 
докато "не бъдат изчистени всички фалшификации от историята". Каракачанов мотивира изявлението си с телевизионно 
интервю на президента на Северна Македония Стево Пендаровски, в което той обяснява, че не е нужно за работата на 
историческата комисия да има срок. 
В независимо запитване на Капитал до Пресцентъра наМВнР от миналата седмица обаче става ясно, че "постигането на 
конкретни резултати в работата на Комисията, остава ключов индикатор за напредък в изпълнението на Договора (за 
добросъседство) и ще продължи да има определящо значение за по-нататъшната подкрепа за интеграцията на Република 
Северна Македония към ЕС." 
Подкрепа, но с условия 
Всички тези фактори доведоха до свикване на среща от страна на президента за отношенията на България и Северна 
Македония преди гласуването в Съвета на ЕС на 17 октомври. На срещата участваха президентът Румен Радев, премиерът 
Бойко Борисов, външната министърка Екатерина Захариева, вицепремиерът Красимир Каракачанов, както и депутати от 
правителството. Заплахата - отмяна на подкрепата на България за Северна Македония в ЕС не се случи. На срещата 
Захариева заяви, че България трябва да гласува за определяне на дата на началото на преговорите, но че позицията на 
страна може да се промени по време на самите преговори. 
Според Борисов, "членството на Северна Македония в ЕС е важно, но не може това да се случва за наша сметка, 
прекроявайки историята." Пред президенството премиерът обясни, че подкрепата на България за Северна Македония не 
е безусловна, но от друга страна ще се запише в историята с лошо, ако "след като всички 27 страни са ги подкрепили и 
точно България ги е спряла". Борисов обвърза подкрепата за Северна Македония с подкрепата за Албания, а Захариева 
добави, че на Скопие не бива да се дава предимство пред Тирана. Борисов също призова съвместната комисия да направи 
бързи срещи и да реши належащите проблеми преди 15-ти октомври, когато е насрочена следващата им официална 
среща. 
След срещата, президентът Радев обясни, че "поведението на нашата съседка поражда несигурност и недоверие" поради 
обезпокоителните резултати от работата на комисията, въпреки усилията на българските членове. Радев обеща, 
българското правителство да излезе с конкретни изисквания и критерии за Северна Македония, "които да защитят 
българския национален интерес". Президентът също не спомена блокиране на решението за насрочване на дата за 
преговори за присъединяване на Северна Македония. Вместо това България трябва да създаде ясни крайни и междинни 
цели, които да обвърже с членството на Северна Македония в ЕС по време на самите преговори. Радев поиска и ясно 
посочване на червени линии, така че европейската интеграция на Северна Македония да не се случи "за сметка на 
българската история, език и идентичност". 
От срещата обаче стана ясно, че самите конкретни мерки още не са формулирани - официалната позиция на България за 
евроинтеграцията на Северна Македония ще бъде съставена до края на седмицата. 
Реакция от Заев 
Ключова част от речта на Борисов пред президентството беше заявката, че интеграцията на Северна Македония в ЕС зависи 
от самата Северна Македония, като Скопие трябва да прекрати "тази убийствена война" с промяна на историята и 
миналото, и да се концентрира в бъдещето. 
От своя страна, премиерът на Северна Македония Зоран Заев, циритан от агенция МИА, заяви, че може много бързо да се 
намерят решения на "откритите въпроси", но и подчерта, че части от историите на двете държави са обяснимо различни и 
добави, че не е достатъчно "само нашата страна да има воля, подобно нещо е необходимо и от България." 
Това, за съжаление, е само поредният епизод от многосерийната драма между България и Македония. Тя няма да завърши 
сега и вероятно ще продължи да избухва периодично през следващите години, докато западната ни съседка продължава 
да се опитва да влезе в ЕС. 
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√ КЕВР: Цените на тока и парното остават същите до Нова година  
Цените на тока и парното остават непроменени, въпреки намалението с 0,11% на цената на природния газ за четвъртото 
тримесечие на 2019 г. Информацията е от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Утвърдената от Комисията цена на природния газ за четвъртото тримесечие е в размер на 44,85 лв./MWh (без цени за 
достъп, пренос, акциз и ДДС). Това е намаление с 0,05 лв/MWh или с 0,11%, в сравнение с действащата цена за ІІІ 
тримесечие на 2019 г.  
В утвърдената цена на природния газ от 44,85 лв./MWh лв. е включена и цената на природния газ на входа на 
газопреносните мрежи" в размер на 44,03 лв./MWh заедно с компонента за дейността "обществена доставка", която е 0,69 
лв./MWh. 
От КЕВР уточняват, че в цената на природния газ има и компонента за компенсиране задълженията към обществото в 
размер на 0,13 лв./MWh, с които се покриват разходите за съхранение в находището "Чирен". 
В тази цена не били включени цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа. Поради незначителното изменение 
на цената на природния газ, цената на топлинната енергия през четвъртото тримесечие и цената на електрическата енергия 
остават непроменени. 
При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията, залегнали в действащия договор между 
"Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата 
природен газ за съответното тримесечие. 
През ІV тримесечие на 2019 г. се очаква доставните цени на природния газ да са с около 2% по-ниски от доставните цени, 
прилагани през IIІ тримесечие на 2019 г. Отчетена е и промяната в осреднения валутен курс на лева към щатския долар, 
съпоставен с валутния курс за предходния ценови период, и според КЕВР от 18 юли до 31 август 2019 г. курсът е нараснал 
с 0,47%. 
За IV тримесечие на 2019 г. общото заявено от "Булгаргаз" ЕАД количество природен газ за доставка - от внос по договора 
с ООО "Газпром экспорт" и от добив от ПГХ "Чирен", е 9 507 373 MWh. 
 
√ Северна Македония гледа към АЕЦ „Белене“ и газ през България  
Българският енергиен министър Теменужка Петкова разговаря с македонския икономически министър Крешник Бектеши 
за разширяване на енергийното сътрудничество между България и Северна Македония, съобщиха от Министерството на 
енергетиката. 
Срещата им бе в деня, когато президентът Румен Радев свика съвет за изясняване позицията на България за искането на 
Северна Македония да се присъедини към ЕС. На заседанието стана ясно, че България не дава безусловна подкрепа на 
Македония за ЕС. 
По думите на министър Бектеши Република Северна Македония е заинтересована от преговори на експертно ниво за 
проекта АЕЦ "Белене". Още при отварянето на процедурата за избор на стратегически инвеститор от Северна Македония 
заявиха интерес за придобиване на миноритарен дял в бъдещата проекта компания. Интерес има и за изкупуване на 
електрическа енергия от атомната централа в размер на 10%. 
"В момента се прави преглед на подадените от компаниите заявления, след което ще се изготви кратка листа на фирмите, 
с които ще се водят разговори", подчерта Петкова. Според двамата министри проектът АЕЦ "Белене" ще е от регионално 
значение. 
Продължава съвместната работа между двете страни и във връзка с подписания през 2017 г. меморандум за 
сътрудничество в областта на природения газ. От страна на "Булгартрансгаз" ЕАД е изготвено предпроектно проучване за 
възможността за развитие на нова газова връзка между Република България и Република Северна Македония. Очаква се 
такъв анализ да бъде изготвен и от македонска страна. 
"Съществува широк потенциал за развитие на двустранните отношения както в областта на природния газ, така и на 
електроенергетиката. Реализацията на съвместни проекти ще допринесе за повишаване на енергийната сигурност, 
изграждане на междусистемна свързаност и либерализация на електроенергийния пазар", е мнението на двамата 
министри. 
В Северна Македония са променили енергийното законодателство, за да транспонират изискванията на европейските 
регламенти. Министър Петкова приветства постигнатия напредък и подчерта, че това ще допринесе за обединението на 
пазарите "Ден напред" между двете страни. 
По време на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз, на 12 април 2018 г. в София бе подписан 
Меморандум за разбирателство между Българската независима енергийна борса, Македонския електропреносен 
системен оператор (МЕПСО), Енергийната регулаторна комисия на Република Северна Македония и Електроенергийния  
системен оператор на Република България. 
На 18 май 2018 г. бе подписан пилотен проект за интеграция на енергийните пазари. 
Така беше поставено началото на осъществяването на обединението на пазарите "Ден напред" на двете страни, 
информират от МЕ. Министрите Петкова и Бектеши се ангажираха съвместната работа по тази тема да бъде ускорена, така 
че в най-кратки срокове пазарната интеграция да е факт. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Удар за дребния бизнес през 2020 г. 
Какви промени в правилата за ДДС регистрация се очакват от 1-ви януари 
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За никого не е тайна, че в България, ако имаш фирма, но не искаш да се регистрираш по ДДС, а оборотът ти наближава или 
има риск да надвиши 50 000 лв. за срок от година, се създава друга такава или няколко със сходна или същата дейност със 
собственик я роднина или съпруг/а, за да се разпредели оборотът и избегне регистрация. 
С новите предложения за промени в Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 
облагане, които бяха публикувани в началото на септември за обществено обсъждане и съответно целят хармонизиране с 
европейските директиви се засяга пряко и бизнеса у нас. 
Като под „засягане“ се има предвид именно предложението за изменения по ЗДДС, което акцентира върху нова 
регистрация на фирма. 
Абсолютно буквално изменението, което се предлага е „При последователното извършване на еднородна дейност от 
две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо 
лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не 
по-дълъг от последните 12 последователни месеца...“ 
За целите на тази регистрация е предложен разясняващ текст кога извършваната от лицата дейност се приема за 
„еднородна“, съответно в допълнителните разпоредби на закона е дефинирано понятието „привидно несвързани лица“. 
Предложението цели подобряване на данъчния контрол чрез предотвратяване на практиката по избягване на регистрация 
по ЗДДС от данъчно задължени юридически самостоятелни, но свързани или привидно несвързани лица, чрез формална 
смяна на субекта, извършващ еднородна независима икономическа дейност. 
Не е трудно да се докаже свързаност между 2 или няколко фирми, когато както споменахме по-горе се извършва сходна 
или идентична дейност; се продават едни и същи стоки или услуги; персоналът е един и същи; активите са споделени 
между фирмите; клиентите и доставчиците са едни и същи или марката/брандът е със същото наименование.  
В следствие на доказване на няколко от изброените следва всяка една от фирмите, извършвали дейност, за съответния 
период да се регистрира по ДДС. 
Последиците от приемането на тези нови разпоредби ще бъдат катастрофални за дребните търговци, като продавачи на 
антикварни книги, вносители на стоки от Турция и Китай, малки квартални магазинчета, будки за бързо хранене, студиа за 
красота и т.н. 
Те ще бъдат обременени с повече разходи и допълнителна административна тежест, които не могат да си позволят, като 
високи изисквания към счетоводните отчети, подаване на справки-декларации всеки месец, както и воденето на дневници 
за покупки и продажби по ДДС, което бе довело и до калкулиране на разликата от увеличението на разходите в 
продукта/услугата. 
Едно такова увеличение на стоката или услугата, която предлагат пък ще ги направи по-малко конкурентни на пазара, на 
който оперират, и те ще загубят голяма част от клиентите си. 
Затова и досега много търговци предпочитат да се "задържат" под установения праг от 50 хил. лв. оборот, за да не се 
регистрират по ДДС и не отчитат част от приходите си. 
Обсъжданията приключват на 02.10.2019г., като всеки който желае все още има време и може да изкаже своето мнение 
по измененията в закона и да се запознае с мотивите за предложените промени в портала на Министерски съвет ето тук. 
Предложението следва да се гласува в Народното събрание. През целия този процес, който евентуално би трябвало да 
приключи до края на годината би могло да настъпят и допълнителни промени в проекта на закона. 
 
В. Дума 
  
√ Отпускат 100 млн. евро за фирми в България, Гърция и Румъния 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) ще отпуснат съвместно над 
100 милиона евро за нови инвестиции в малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация в 
Гърция, Румъния и България в рамките на нова инициатива за финансиране на частния сектор, обявена в Атина в петък, 
съобщи ЧБТР. Програмата за финансиране, в която участват поравно ЕИБ и ЧБТР, ще бъде насочена към подкрепа на 
развитието на селското стопанство, промишлеността, транспорта и възобновяемите енергийни източници. Това е първото 
бизнес партньорство между двете банкови институции. За целите на програмата ЕИБ е предоставила 12-годишен заем от 
50 милиона евро на ЧБТР, която ще управлява цялата програма и ще предоставя кредити на компании от Гърция, Румъния 
и България. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Скопие по пътя към Европейския съюз - ще го спънат ли историческите спорове с България? 
- Местни избори 2019 - Карлос Контрера в битката за район Сердика в столицата; 
- Идва сезонът на Топлофикация - какво ново за потребителите? 
- Промяна в разписанието на БДЖ - кои населени места остават без влак? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Българска подкрепа за европейско членство на Северна Македония срещу условия. Какво поиска София от 

Скопие? Коментар на зам.-външния министър Георг Георгиев; 
- На живо от Враца: Червеи от чешмите. Каква е причината и опасно ли е замърсяването? 
- На живо от Бургас: Случай на фалшива двулевка. Как да я разпознаем? 
- Какъв е новият начин за отчитане на парното и ще има ли ощетени абонати? 
- Известни личности в кампанията срещу рака на гърдата; 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4631
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Нова телевизия, „Здравей България" 
- „Новите кметове" - започват предизборните дебати в ефира на „Здравей, България". Кой е най-достоен да бъде 

управник на Велико Търново? В студиото идеите си ще сблъскат: Весела Лечева от БСП, Даниел Панов от ГЕРБ и 
Милен Михов от ВМРО; 

- Авария в ТЕЦ „Марица Изток" 1. Пострадаха двама работници - какво е състоянието им? 
- Ще има ли сняг през октомври? Очаквайте прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев; 
- На живо - диви прасета тормозят жителите на Габрово; 
- Родители от ж.к. „Младост" на протест, след като се оказва, че Националният център по наркомании е преместен 

в близост до училищата и градините на децата им; 
- В месеца за борба с рака на гърдата - защо е важна профилактиката? Гостуват синоптичката Нора Шопова и 

актрисата Ирмена Чичикова, които са посланици на кампанията; 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1-ви октомври 
София. 

- От 10.00 часа в Аулата на Софийския университет ще бъде официално открита академичната учебна година на 
найстарото висше училище в България. 

- От 11.00 часа президентът Румен Радев ще проведе среща на „Дондуков" 2 с първия заместник министър-
председател на Социалистическа република Виетнам Чъонг Хоа Бин. 

- От 11:00 часа, с тържествена церемония Академията на МВР ще отбележи 50 години от създаването на Висшата 
специална школа и началото на учебната 2019/2020 година. 

- От 11.00 часа УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ще отчете дейността на проекта „Координиран мултисекторен отговор 
към домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от услуги". 

- От 13.30 часа в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще 
участва в официалното връчване на лиценз за удължаване срока на експлоатация на шести блок на АЕЦ 
„Козлодуй". 

- От 13.30 часа заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) Зорница Русинова ще посети Дома за стари хора 
„Надежда". 

- От 15.30 в зала 238 Комисията по правни въпроси към 44-ото Народно събрание ще проведе заседание. 
- От 16.00 часа Нейно кралско височество Дана Фирас, принцеса на Йордания, и министърът на туризма Николина 

Ангелкова ще посетят Рилския манастир. 
- От 17.00 часа в хотел „Хилтън" президентът Румен Радев ще участва във форум „30 години от промяната" по повод 

25-ата годишнина на Фондация „Фридрих Еберт" в България. На форума ще присъства и вицепрезидентът Илияна 
Йотова. 

- От 18.00 часа в Централния военен клуб в столицата официално ще бъде представена новата книга на Красимир 
Каракачанов, посветена на легендарния водач на ВМРО Тодор Александров. 

***  
Бургас 

- От 11:00 часа в пространството около Часовника "Движение България на гражданите"-Бургас ще открие 
предизборната си шатра (павилион), с което ще даде официален старт на кампанията си. 

*** 
Велико Търново 

- От 11.00 часа пред Ректората на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" ще бъде дадено тържествено начало на новата 
академична година. 

***  
Пловдив 

- В 11.30 часа в Многофункционалния социален център при БЧК ще стартира Обществена трапезария, в която 70 
възрастни хора ще получават топъл обяд ежедневно. 

***  
Първомай 

- От 11.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще участва в официалното 
откриване на новите производствени мощности на предприятието „Булконс Първомай" ООД. 

***  
Русе 

- От 10.00 часа в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе заседание на Постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

***  
Смолян 

- От 14:00 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян, Постоянната областна епизоотична комисия ще 
проведе заседание в разширен състав, във връзка със появата и разпространението на болестта Африканска чума 
по свинете. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 2 на областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. 
 


