
1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ПОДГОТВЯ БЪЛГАРО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ БИЗНЕС ФОРУМ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подготвя организирането на Българо-Азербайджански бизнес 
форум. Това стана ясно след проведени разговори между председателя на УС на АИКБ Васил Велев и ръководството на  
Азербайджанската академия на науките, в които участие взе и Н.Пр. Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан в 

страната ни. Азербайджанските учени са у нас по повод 
официалното честване на 150-годишнината от създаването на 
Българска академия на науките. 
Бизнес форумът ще се състои по време на шестото заседание на 
Междуправителствената българо-азербайджанска комисия за 
икономическо сътрудничество. Тя ще се проведе в Баку през есента 
на 2020 г. 
Азербайджан е важен икономически партньор за България, а 
акцентът в икономическото сътрудничество между двете държави е 
върху енергийните, транспортните и търговските взаимоотношения. 
От 2010 г. АИКБ и национално представителната работодателска 
организация на Азербайджан работят съвместно за установяването 
на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между 
националните съюзи на работодателите и предприемачите. 

Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на 
Азербайджан. 
 
√ За разликата между мегават и киловат и за правомерната и неправомерната държавна помощ 
Следва пълният текст на писмо – право на отговор до г-жа Стояна Георгиева, главен редактор на Mediapool.bg 
 

ДО 
Г-ЖА СТОЯНА ГЕОРГИЕВА, 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА 
Mediapool.bg  

 
Право на отговор  
 
За разликата между мегават и киловат и за правомерната и неправомерната държавна помощ  
На 14 октомври 2019 година в Мediapool.bg беше публикувана статията на Владислава Пеева със заглавие „Струва ли си за 
стотинка по-евтин мегаватчас да стряскаш инвеститорите“ и подзаглавие: „Развалянето на договора за ток с „Контур 
Глобал“ може да повлече надолу ТЕЦ-а и мините и да струва скъпо на държавата, смятат експерти“. Това не е първото 
внушение, разпространено в медийното пространство, че е безсмислено да се разваля дългосрочният договор с „ТЕЦ 
Контур Глобал Марица Изток 3“. Не е ново и основното „послание“ или по-точно основното страхово внушение: „струва ли 
си за стотинка по-евтин мегаватчас да стряскаш инвеститорите“. 
На това би могло да се отговори най-кратко по следния начин: 
В момента в условията на сега действащия договор за „Контур Глобал“ само за тази топлоелектрическа централа 
целокупното население – домакинствата плюс индустрията надплащаме над 300 милиона лева годишно над пазарните 
цени. Сто милиона плаща битът и 200 милиона – индустрията. Според нас това положение е много по-стряскащо и за 
обществото, и за инвеститорите, а не развалянето на договорите, които: 

- доказано са противоречащи на законите на ЕС; 
- са видимо оскъпяващи електроенергията; 
- по непазарен начин изземват доход на домакинствата и на индустрията; 
- влошават конкурентоспособността на индустрията; 
- неправомерно обогатяват едно предприятие за сметка на цялото общество; 

И изобщо – наистина ли някой смята, че високата цена на електроенергията в България, често рекордна за целия ЕС, може 
да бъде по какъвто и да е начин привлекателна за инвеститорите? 
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Защо авторката на статията в буквалния смисъл на думата ни третира като недоучили прогимназисти и проверява дали 
четем внимателно написаното от нея? Надплащането, което тя развява още в заглавието на текста, си е в размер на една 
(1) стотинка, но не за мегаватчас, а за киловатчас. Един мегаватчас има хиляда киловатчаса. 
Последното пишем за сведение на авторката, а не за да обиждаме интелигентността на останалите читатели на сайта. Така 
че разликата в сметките е хиляда пъти. Разликата за мегават е в размер на 8 лева и 98 стотинки. Последното е видно от  
ценовото решение на КЕВР за текущия едногодишен ценови период. Сега нека умножим потреблението в размер на 
33523423 мегаватчаса годишно по въпросните 8,98 лева на мегаватчас и получаваме числото 300 933 000 – почти триста и 
един милиона лева годишно. 
Това е размерът на дупката в джоба ни, който е генериран с договора на топлинната електроцентрала „Контур Глобал“ от 
комплекса „Марица Изток“. 
И понеже сме членове на ЕС да напомним – България е подписала Договора за функциониране на ЕС. Там ясно е поет 
ангажимент от наша страна да не позволяваме така наречената недопустима държавна помощ. 
Според авторитетната международна консултантска компания „Фронтиер Економик“ инвестицията във въпросната 
централа вече се е изплатила. Това е станало с помощта на споменатото по-горе надпазарно плащане за произвежданата 
от ТЕЦ-а електроенергия само за едногодишен регулаторен период в размер над 300 милиона лева. Ще повторим – това 
означава, че домакинствата са ощетени със 100 милиона лева, а индустрията е ограбена с 200 милиона лева. 
Защо твърдим, че държавната помощ за двете маришки топлоелектроцентрали, в това число за „Контур Глобал“ е 
недопустима? Защото това е непазарно поведение, което се  заплаща от всички български потребители. 
Защото това е против принципите на свободния пазар, а България се опитва от 2004 година да либерализира пазара си на 
електроенергия. 
Защото това означава гарантиране на неправомерни печалби за определен инвеститор и прогонва нормалните 
инвеститори, които инвестират в България на свой страх и риск, без да са толерирани с нерегламентирана държавна 
помощ. 
Защото един инвеститор с такъв договор, какъвто е този на „Контур Глобал“, работи „на сянка“, а не се „пържи“ в условията 
на конкуренция, на каквато са изложени всички останали. 
И пак да не забравяме – не се привличат нито чуждестранни, нито родни инвеститори с висока цена на електроенергията, 
на каквото ние се радваме вече доста време. 
Полша и Унгария решиха същия проблем с прекратяване на договори и пазарна интеграция на съответните централи преди 
много години. Най-нормалното нещо е такъв дългосрочен договор да се прекрати, след като е изплатена инвестицията в 
съответната топлоелектрическа централа. 
Естествено, трудно е да се откажеш от привилегированото си положение. Затова и мениджърите, пиарите и подставените 
лица на „ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3“ ще продължават да ни обясняват, какви „рискове“ поемаме и ще 
продължават да внушават страхове на широката публика. 
Без прекратяването на договорите е невъзможна пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия, която 
България закъснява да извърши и сметката от това се представя на всички ни. 
Ние не искаме повече да плащаме за грешките и лошите практики от миналото! Вижте финансовите отчети на централите, 
в частност този на „Контур Глобал“. Свръхпечалби за сметка на непазарно изземване на доход от всички потребители на 
електроенергия в България – това можем да прочетем от така наречената “bottom line” на годишните им финансови отчети. 
Затова нека се безпокоим от това колко инвеститори са прогонили привилегированите електроцентрали (къде си 
„Фолксваген“?), а не че ще нарушим спокойствието на едно търговско дружество с непазарна ориентация. 

С УВАЖЕНИЕ, 
 

Васил Велев,  
Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 

 
Кирил Домусчиев,  

Председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) 
 

Константин Стаменов, 
Председател на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) 

 
√ ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ЕВРИКА” ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР 
Фондация „Еврика”, съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), организира ежегоден конкурс 
за наградата „Еврика” за млад мениджър. 
Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през 
годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени 
от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си. 
Заявките-предложения трябва да съдържат информация за: 
– имената и рождената дата; 
– адрес за кореспонденция, телефон и e-mail; 
– основна професия, къде и какво е завършил, допълнителна квалификация, какви езици владее и в каква степен;  
– кратко описание на професионалната кариера; 
– принос за просперитета на фирмата и постиженията през последната година, в т.ч.: 
* бизнес резултати; 
* личен принос за развитие на бизнеса; 

http://www.evrika.org/?p=3076
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* професионални качества на кандидата; 
* иновативност, качество и бизнес съвършенство; 
* социална отговорност на бизнеса; 
* изграждане на партньорства. 
Журито, съставено от компетентни специалисти, ще направи предварителна селекция по предоставените резултати и 
доказателства и обективно и непреднамерено ще определи участниците в заключителния етап. Победителят ще бъде 
определен след провеждане на среща с журито, за да могат да се изявят знанията и способностите. Носителят на наградата 
„ЕВРИКА” ще получи слава и престиж, паметна пластика и почетен диплом. 
Не пропускайте да изпратите заявките си до 15 декември във Фондация „ЕВРИКА” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх 
Евтимий” 1. За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, office@evrika.org 
Конкурс „Млад мениджър на годината” – Критерии за оценка на качествата и постиженията на участниците 
 1. Бизнес резултати: 

* Основни характеристики на бизнеса. Номенклатура. Обем на продукцията – в стойностно и натурално 
изражение. Пазари. Конкурентноспособност. Растеж на бизнеса. Стратегии за развитие. 
2. Личен принос за развитие на бизнеса: 
* Кое оценява кандидатът като свой най-съществен принос за развитие на бизнеса. 
* Мнения и оценки на партньори. 
3. Професионални качества на кандидата: 
* В конкретна предметна област на бизнеса. 
* Управленски умения, вкл. междуличностни умения. 
4. Иновативност, качество и бизнес съвършенство: 
* Внедрени иновации. Организационни механизми за иновиране. 
* Организацията има ли сертифицирана система за управление на качеството? Кои са най-важните 
организационни механизми за управление на качеството и постигане на бизнес съвършенство? 
5. Социална отговорност на бизнеса: 
* Организацията осъществява ли социално отговорно поведение? В какво се изразява то? 
6. Изграждане на партньорства: 
* Какви партньорски взаимоотношения изгражда организацията? Какъв е техният смисъл за организацията и 
партньорите? 

 
БНР 
 
√ 142 работодатели участваха в 14-ото издание на „Дни на кариерата“ 
142 работодатели взеха участие в 14-ото издание на изложението „Дни на кариерата“ в Техническия университет в София. 
Целта е студентите да получат възможност за ранно кариерно ориентиране, а бизнесът да се запознае отблизо със своите 
бъдещи служители. 
По време на изложението работодателите представиха свободни стажантски позиции, работни места и стипендиантски 
програми. Веселина Панова, представител на една от най-големите банки у нас, заяви: 
"Предлагаме работа, предлагаме и стажантска програма, движат се в стандартните граници за сектора". 
Студентите обаче имаха конкретни очаквания за заплащане: 
"За стаж поне 600-700 лева, зависи колко часа, например за 4 часа - 400 лева. Начална заплата в размер на 1200". 
"Не губете време, ние ви чакаме"- с тези думи към младите специалисти се обърна Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България: 
"Колкото по-рано намерите бъдещото си работно място, толкова по-ранен старт в кариерата ще имате". 
 
Икономическ живот 
 
√ Бизнесът очаква положителен ефект от прекратяване на договора с американските ТЕЦ-ове 
Прекратяването на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергията от страна на държавата, сключени с 
американските ТЕЦ-ове „Контурглобал Марица Изток 3” и „AES Марица изток 1”, ще има реален ефект върху цената на 
електроенергията у нас. 
Това коментира за Нова Тв председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
По думите му, финансовите отчети на тези централи показват едни много сериозни парични потоци, които неправомерно 
се изземват от домакинствата, икономиката и индустрията и по силата на тези договори, сключени в миналото се дават на 
2 предприятия”. 
„За двете централи годишно надплащаме 700 милиона лева. Това го плащат домакинствата, икономиката, индустрията. 
Това са едни пари, които неправомерно се вземат от хората и се дават на тези 2 предприятия. Само за „Контурглобал” са 
301 милиона”, заяви Велев. 
Той изтъкна, че АИКБ вярва, че сегашната ситуация влошава конкурентната позиция на българската индустрия. Тази висока 
цена на електроенергията възпрепятства инвестициите, а не развалянето на такива договори, които противоречат на 
правото на ЕС”, посочи Велев. 
„Когато една компания е облагодетелствана, защото тя е облагодетелствана и то неправомерно – българските 
домакинства плащат 100 милиона отгоре за ток, индустрията – 200 млн., и тези 300 милиона отиват в една компания. 
Естествено е това предприятие да се чувства много комфортно така и да прави всичко възможно да запази тази ситуация, 
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колкото се може по-дълго. Нормално е да се запитаме в свободна държава ли живеем, или сме роби? Трудът на хората се 
ограбва”, коментира още Васил Велев. 
Ако компанията не се съгласи доброволно, договорът трябва да бъде прекратен едностранно, посочи той и даде пример 
за такава практика в ЕС. В Полша, в Унгария съществуваха подобни договори. Те се прекратиха. Където имаше подобни 
договори, те се спечелиха от държавите. За нас няма никакъв риск да загуби държавата, ако се действа по този утвърден 
механизъм, който в ЕС вече е проигран”, изтъкна Велев. 
Той посочи също така, че страната ни трябва да върви организирано и планирано към нисковъглеродна икономика. „В 
противен случай тя ще ни връхлети с тежки последствия. Квотите ще стигнат до 60 евро за тон. Ако не предприемем 
организирани действия, това ще ни се стовари изневиделица и ще бъдат много тежки последствия. Синдикатите го 
разбират много добре, затова сме вписали този текст: „Включване на България в програмата „Въглищни региони в 
преход””, която се подпомага от ЕС”, уточни Васил Велев. 
 
Медиапул 
 
√ Бизнесът: "КонтурГлобал" ощетява бита и индустрията с 300 млн. лв. годишно  
Заради сега действащия договор за дългосрочното изкупуване на тока от ТЕЦ "КонтурГлобал" българските домакинства и 
индустрията плащат над 300 млн. лв. годишно над пазарните цени, което е много по-стряскащо и за обществото, и за 
инвеститорите, отколкото развалянето им. Това се посочва в позиция на председателите на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил 
Домусчиев и на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) Константин Стаменов. 
Тя е по повод публикацията на Mediapool от понеделник "Струва ли си за стотинка по-евтин мегаватчас да стряскаш 
инвеститорите", която е на база коментари и изчисления на трима експерти относно ефекта за пазара и инвеститорската 
среда в резултат на предприетите действия на правителството по развалянето на договора с "КонтурГлобал".  
Твърденията в тази публикация се базират изцяло на експертните становища. Изчислението, че тежестта на договора на 
"КонтурГлобал" е под една стотинка за мегаватчас, е на члена на Института за енергиен мениджмънт Иванка Диловска, 
която е цитирана в статията. 
Бизнес организациите обаче откриват грешка в изчислението ѝ и посочват, че стойността не е за мегаватчас, а за 
киловатчас. Цитират ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за текущия годишен период до 
края на юни 2020 г., според което тежестта на "КонтурГлобал" в крайната цена на тока е 8.98 лв за мегаватчас. 
Диловска уточни, че е допусната очевидна техническа грешка в представения за Mediapool анализ (вместо стотинка за 
киловатчас е изписано стотинка за мегаватчас), като същевременно потвърждава цифрите и заключенията си, представени 
в материала. В анализа си също да посочва, че развалянето на договора с т.нар американска централа ще доведе до 300 
млн. годишен дефицит в приходите ѝ. Реално тази сума съответства на посоченото от трите бизнес организации оскъпяване 
на сметките за ток. 
Освен това обаче бизнес организациите не споделят мнението, че развалянето на този договор ще влоши инвестиционната 
среда. Според тях оскъпените заради дългосрочните договори за изкупуване на тока тарифи често формират рекордна за 
ЕС цена на тока у нас и това отблъсква инвеститорите. 
Организациите отново заявяват, че контрактите са неправомерна държавна помощ. Европейската комисия обаче все още 
да не се е произнесла по внесената през 2014 г. от предишния състав на енергийния регулатор жалба, че дългосрочното 
изкупуване на тока по фиксирани по-високи от пазарните цени до 2024 г., за да се изплати инвестиция в модернизацията 
на въглищната централа, е незаконна субсидия. 
В позицията на АИКБ, КРИБ и БФИЕК се цитира консултантската компания "Фронтиер Економик", че тази инвестиция се 
била изплатила именно с въпросните 300 млн. лв. годишно в цената на тока, от които 100 млн. лв. се падат на 
домакинствата, а останалите - на индустрията. От "КонтурГлобал" обаче твърдят, че вложението им не се е възвърнало все 
още и разчетите на дългосрочните договори са направени така, че това да стане в края им. 
Според трите организации дългосрочните договори противоречат на принципите на свободния пазар, а България се опитва 
от 2004 година да либерализира пазара си на електроенергия“. 
 „Защото това означава гарантиране на неправомерни печалби за определен инвеститор и прогонва нормалните 
инвеститори, които инвестират в България на свой страх и риск, без да са толерирани с нерегламентирана държавна помощ 
Защото един инвеститор с такъв договор, какъвто е този на "КонтурГлобал“, работи "на сянка“, а не се "пържи“ в условията 
на конкуренция, на каквато са изложени всички останали", пише още в позицията им, изпратена до Mediapool. 
В нея се допълва, че <i>"не се привличат нито чуждестранни, нито родни инвеститори с висока цена на електроенергията, 
на каквото ние се радваме вече доста време". 
Според организациите "без прекратяването на договорите е невъзможна пълна либерализация на пазара на едро на 
електроенергия, която България закъснява да извърши и сметката от това се представя на всички ни". 
Цитираната от Mediapool Иванка Диловска също смята, че прекратяването на дългосрочните договори за изкупуване на 
тока е стъпка към либерализацията, но поддържа тезата, че това трябва да стане чрез компенсация за разликите в 
пазарните цени. 
Такива компенсации бяха предоставени на възобновяемите енергийни източници, когато бяха принудително изкарани на 
борсата за ток. Те получават доплащания от държавния фонд "Сигурност на електроенергийната система", когато цената 
на борсата за ток е по-ниска от определената им преференциална. По същество става въпрос за помощ като на 
"КонтурГлобал" с тази разлика, че правителството поиска разрешението на Брюксел за тази помощ, докато договорът с 
"КонтурГлобал" не е нотифициран. Това си е изцяло грешка на редица правителства, включително и на сегашното, заради 
което Брюксел реално може да санкционира България и според запознати точно поради тази причина ЕК не се произнася 
по жалбата на енергийния регулатор, но е дал знак на кабинета, че трябва да реши проблема 
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√ Инж. Иван Иванов, председател на УС на Българската асоциация по водите: 
Регулаторът трябва да разкрие какво стои зад „цена на водата” 
Инж. Иван Иванов е председател на Управителния съвет на Българската асоциация по водите (БАВ) от 2012 г. Изпълнителен 
директор е на сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” (ИКПИ). Член е на УС на Европейската 
федерация на националните асоциации по ВиК услуги. Инж. Иванов е и представител на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) в Комитета по наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Инж. Иван 
Иванов работи в областта на водния сектор вече 20 години, 11 от които е главен секретар и прокурист на „Софийска вода” 
АД. 
- Инж. Иванов, заплащането ли е най-големият проблем във ВиК сектора, че КНСБ инициира специална среща за 
обсъждането му в четвъртък, 17-и октомври? 
- Проблемите във ВиК сектора са толкова много, че би трябвало всеки ден да се правят срещи с различни организации и 
институции в държавата, за да се решат, но заплащането наистина е един от тях. По принцип в бизнес плановете на ВиК 
дружествата е заложено много ниско увеличение на възнагражденията на служителите им – от порядъка на 2-3%, и то за 
целия 5-годишен регулаторен период. А базата, от която се тръгва, наистина е много ниска при средните заплати в сектора 
от 600-700 лева. На този фон, знаете, минималната работна заплата вече гони 600 лв. и ще се увеличава още. Разбира се, 
в резултат от това и ВиК операторите са длъжни да се съобразяват с нея и да повишават възнагражденията на своите 
служители. В същото време обаче те нямат пари да индексират заплащането на експертите си с по-високи заплати, поради 
което в един момент ножицата между тях ще бъде почти затворена, като на всичко отгоре повечето служители в 
дружествата ще работят на минималната заплата. А все пак ВиК имат нужда от висококвалифициран състав – не само 
инженери, но и специализирани професии като багеристи например, за които целият трудов пазар изпитва глад и които 
лесно си намират работа извън сектора. 
А в същото време, доколкото знам, заплатите в електроенергийния сектор са по-големи, което не е обяснимо, при 
положение, че и двата се регулират от КЕВР. Разбира се, регулаторът си има своите обяснения за това, като например, че 
и досега не е оптимизиран секторът на ВиК операторите. Според него там работят повече хора, отколкото е необходимо. 
Възможно е да имат основания за товатжърдение, още повече, че то се позовава и на някои международни индикатори. 
Но за да се стигне до намаляване на персонала, преди това трябва да се инвестира в иновативни решения, които да доведат 
до замяна на хората с техника. 
Истина е, че ВиК операторите трябва да търсят и внедряват съвременни решения на проблемите, но пък и в КЕВР трябва 
да са малко по-гъвкави, като дават възможност за индексиране на заплатите поне с инфлацията и въобще – с останалите 
икономически параметри. Защото дори и ВиК дружествата да направят някакви икономии, те много бързо се „консумират” 
от ефекта на минималната работна заплата, повишаването цената на електричеството и пр. 
- Нали ВиК секторът е в средата на регулаторния си период и би трябвало вече много от проблемите да са изчистени? 
- Би трябвало, но не са. Изобщо начинът, по който си подредихме бизнес планирането във ВиК сектора категорично 
показва, че той е неефективен. При положение, че от 2017 г. всичките ВиК дружества трябваше да имат 5-годишни бизнес 
планове и да ги изпълняват, се оказва, че все още има такива, които съществуват без планове. 
- Кои например? 
- Веднага се сещам за ВиК Хасково, а също и за ВиК София област, може би има и други, но в момента не се сещам кои са. 
Бизнес планът на последнотодруьестжо обаче вече е изготвен и се обсъжда и се надяваме КЕВР да вземе своето решение 
през следващите седмици. Друг е въпросът, че на повечето дружества плановете бяха приети със солидно закъснение, 
което поставя под съмнение изпълнението им. 
- По вина на КЕВР, навярно? 
- Не само, но също и на общинските съвети, а нерядко и на самите ВиК дружества. Една от основните причини да не се 
приемат някои бизнес планове е фактът, че точно асоциациите по ВиК, в които участват кметовете на населени места, или 
рядко се събират, или са против цената на водата, и то без да я коментират по същество, или са срещу заложените 
инвестиционни предложения, и така всичко се протака във времето. И схемата е такава, че тези асоциации по ВиК трябва 
да дадат своите съгласия, за да отидат тези бизнес план в КЕВР. Тук пък възниква един друг проблем – докато се водят 
разговорите с КЕВР, се правят някакви нови промени в бизнес плана и накрая се оказва, че това, което са одобрили 
асоциациите, е различно от това, което е прието от КЕВР. 
- Има предложение да се забрани на асоциациите по ВиК да се произнасят по цената на водата, а само по 
инвестиционните проекти в бизнес плановете? 
- За да се реши проблемът със забавянето при обсъждането на бизнес плановете на ВиК дружествата, има различни 
варианти. Единият е наистина асоциациите по ВиК да не обсъждат цената на водата, а само инвестициите, заложени в 
бизнес плановете. Защото досега, въпреки че тяхното мнение е съгласувателно, а не окончателно, нерядко то се тълкуваше 
от КЕВР едва ли не като налагане на вето. Така че проблемът е, че в този съгласувателен процес има много участници, не 
всички от които са компетентни и обективни при вземането на решения. Затова трябва да намерим начин този сегашен 
двоен режим на регулиран – от страна и на асоциациите, и на КЕВР, да бъде елиминиран. Трябва да имаме само едно 
място за вземане на решение и за носене на отговорност. 
В Румъния, например, този проблем е решен по обратната схема. Там държавният регулатор дава експертното решение 
по цените, а областните съвети вземат крайните решения за цените на водата в съответния регион. 
- Но този проблем ще трябва да бъде изчистен само законодателно? 
- Да, и това ще една от темите, които ще залегнат в новия закон за ВиК, за който вече 15 години коментираме и настояваме, 
че трябва да бъде създаден за сектора. Въпреки това и досега дейността на ВиК е нормативно уредена през няколко закона, 
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основно през Закона за водите. Но сега вече е създадена работна група за изготвянето на специализиран закон за ВиК. 
Лично аз вече наистина съм оптимист, че най-сетне ще имаме такъв закон, който за да изчисти, макар и не с магическа 
пръчка, натрупаните от десетилетия проблеми. Надявам се до Коледа да бъде изчистена концепцията по принципите на 
регулиране на сектора, след което да се вкарат съответните решения в нормативни текстове и самият проектозакон да 
бъде внесен в Народното събрание, обсъден и приет. Лично аз го виждам всичко това най-късно до края на следващата 
година. 
- Отдавна се чуват предложения и за изваждане на регулирането на водния сектор от КЕВР. Това ще бъде ли вкарано 
в новия закон за ВиК? 
- В Българската асоциация по водите сме категорично „За” минимум това да се случи. Досега аргументите против 
разделянето бяха, че така администрацията работи по-оптимално, че се използва опитът на електроснабдяването. Фактите 
обаче показват, че или решенията не се координират вътре в КЕВР, или че някои нямат желание да използват този опит на 
електроснабдяването, защото цената на електроуслугите се повишава постоянно, а това влияе на цената на водата, без 
обаче това да се взема под внимание при определянето й. Цената на водата се определя от КЕВР еднократно за 5 години, 
въпреки че всички знаем, че от всеки 1-ви юли КЕВР увеличава цените на тока, нали така?! Поради това всеки ВиК оператор 
трябва да постига такава висока ефективност и икономия, които да му позволят да оцелява! А би трябвало по време на 
регулаторния процес да сме по-гъвкави, така че при всяка промяна на икономическите параметри да можем да взимаме 
адекватни решения. Имаше една опция, според която при промяна на икономическите параметри с повече от 5% от 
заложените, да може да се поиска промяна на цената, обаче опитът показа, че процедурата е толкова дълга, че на практика 
до излизането на решението на КЕВР дружеството вече е почти фалирало. Поради това ВиК дружествата използват ресурса 
за инвестиции основно, за да оцеляват, а не това е идеята, нали така?!  
- Колко милиарда са необходимите инвестиции във ВиК сектора? 
- Около 12 млрд. лв. е сумата, която най-често се коментира като крайно необходима за модернизиране на ВиК сектора. 
Половината от сумата ще отиде за изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и около 6 млрд. - 
за подмяната на водопроводите, за да намалим загубите на вода, които са около 60%, а за ВиК Добрич – и над 70 на сто. 
- Говорим просто за течове, или и за кражби? 
- И за двете, но експертното мнение е, че течовете са повече от кражбите. Тези огромни средства – все пак говорим за 12 
млрд. лева, няма как да дойдат само от цената на водата, тъй като това би довело до нейното бомбастично поскъпване. 
Така че ще трябва да се инвестира много умно най-вече с наличните средства.   
Но аз искам да се върна отново на разделянето на регулатора. Интересното е, че много от ръководствата на самите ВиК 
оператори дори искат регулаторът за водата да се върне в структурата на МРРБ. Така е било преди години и тогава те не 
са имали финансови проблеми, поради което смятат, че така ще продължи и занапред, въпреки че това противоречи на 
европейските практики. 
- Абсурд, никой няма да разреши това! 
- Да. Но според мене именно тук ще е и най-трудният дебат при обсъждането на новия закон за ВиК, въпреки че 
разделянето на регулатора само по себе си няма да бъде панацея за сектора. Много по-важно е как да се оформи 
методиката за ценообразуването и как да се ускори приемането на бизнес плановете. 
- Според Вас като специалист в тази сфера - с колко ще се увеличава цената на водата през следващите години? 
- За мене няма и капка съмнение, че цената на водата ще се увеличава. Много ми е трудно да се ангажирам с каквито и да 
било числа, тъй като имаме все пак и ограничения – не можем да имаме по-висока цена от социално допустимата. Ако се 
надвиши този социален праг, ще трябва да се изплащат помощи, както в енергоснабдяването. 
- Да но пътищата за реализиране на бизнес плановете и инвестиционните проекти на ВиК дружествата са два: 
повишаване на приходите чрез цената на водата или увеличаване на държавна помощ, разбира се, при задължително 
свиване на всички разходи. В крайна сметка кое, според Вас, е най-важното, което трябва да се случи, за да има 
достатъчно средства за модернизирането на ВиК сектора? 
- Най-важното е усъвършенстване на начина на регулиране на ВиК сектора, защото той не работи както трябва. Защото 
вече сме преполовили сегашния регулаторен период, а има все още ВиК оператори без бизнес планове, което показва, че 
нещо не е както трябва. Освен това когато говорим за цена на водата не бива и да забравяме, че зад понятието „цена” 
стоят куп изисквания за качество на услугата водоснабдяване – то да е постоянно, с безопасна вода и пр. Трябва да обсъдим 
и да се обединим върху начина на регулиране. Дали и доколко да остане това договорно начало между асоциациите и ВиК 
операторите, тъй като в договорите между тях са записани техните задължения, които те трябва да изпълняват, но преди 
това те пък трябва да бъдат одобрени от регулатора; или пък да имаме само централизирано регулиране, което е 
тенденция в Европа.  Ние сме копирали английския модел, който обаче е направен за частни ВиК оператори, така че и това 
ще трябва да се преосмисли. А дали регулаторът на ВиК сектора да бъде изваден от структурата на КЕВР е само един детайл 
от всички тези въпроси. 
Много по-важно е на всеки 6 месеца да се прави преглед на икономическите параметри в бизнес плановете и те да се 
актуализират. Всъщност, според мене най-важното, което значително ще подобри нещата във ВиК сектора, е да се вкара 
твърда компонента в цената на водата. Защото голяма част от разходите, особено в малките ВиК оператори, са за такива 
региони, където не може да се търси абсолютно никаква възвръщаемост. Вземете например Видинския регион. Там има 
малки населени места, с по 5-6 или десетина жители, където ВиК операторите поддържат мрежата и постоянно налягане 
в нея, срещу което получават съвсем символични приходи. А въвеждането на такава твърда компонента ще гарантира на 
ВиК операторите някакъв сигурен приход. Другото, което е, може да се помисли да не се начислява върху тази твърда 
компонента ДДС или поне да се отложи плащането му до събирането на сумите. Защото сега ВиК фирмите фактурират 
сумите на абонатите си и трябва да внесат ДДС в определения от закона срок, докато много клиенти плащат сметките си с 
месеци закъснение,  
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- Значи идеята е да се вкара в цената на водата компонента от типа на „задължения към обществото” в 
електроенергетиката? 
- Наименованието не е от значение – може да бъде и „такса инсталация” или „такса инфраструктура”, която да отива 
целенасочено за поддръжка на водопроводната мрежа. По-важното е да бъде включена такава твърда компонента, която 
ще позволи на операторите да си планират по-добре нещата и да са по-спокойни. 
Друга идея да извадим в отделна услуга отчитането и разпределянето на задълженията в етажната собственост, която да 
се предоставя от ВиК операторите срещу конкретна цена. 
Важно е регулаторът да покаже открито пред хората какво се крие зад понятието „цена на водата”, може би по подобие 
на ЕРП-ата, за да знаят те какво точно плащат. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът и външният министър се срещнаха с почетните консули на България 
Президентът Румен Радев се срещна с почетни консули на България зад граница. В срещата се включиха 71 души, 
представляващи страната ни в 45 държави. Президентът благодари за ангажираността им в благородната мисия. 
Румен Радев подчерта, че за него е изключително важно да се подкрепят правата и инициативите на българските граждани 
зад граница, особено в страните, където нямаме дипломатически представителства - инициативи като разкриване на 
детски градини, училища и църковни настоятелства за българските общности и доброто представяне на страната ни като 
инвестиционна дестинация 
По-рано днес с почетните консули на България се срещна и Вицепремиерът Екатерина Захариева. Тя заяви, че на фона на 
предизвикателствата в света България води балансирана и миролюбива политика, а като основни приоритети на 
българската външна политика посочи европейската интеграция на страните от Западните Балкани, развитието и 
възраждането на отношенията със страните от Африка, Азия и Близкия изток. 
Отбеляза, че операцията по издирването на алпиниста Боян Петров, която не би могла да се случи без почетния ни консул 
в Непал 
Външният ни министър подчерта и помощта, която почетните консули оказват на българските граждани по света и даде за 
пример случая с Бхола Биграм Тхапа. 
 
√ България все още има шансове за завода на "Фолксваген" 
Надзорният съвет на Фолксваген отложи решението си за изграждане на завод в Турция, на фона на турската операция в 
Сирия. От ръководството на концерна уточняват, че следят ситуацията в региона с голяма предпазливост. Немската фирма 
планираше да изгради край Измир производствени мощности за 300 хил. автомобила годишно. Новата ситуация връща 
България в играта, заяви за По света и нас шефът на Агенцията за инвестиции Стамен Янев. 
Общо 22 държави, на три континента, се състезаваха да приемат новия завод на Флоксваген. На финала останаха България 
и Турция. 
България предложи на Фолксваген бившия терен на Кремиковци простиращ се на площ от 7 хил. и 700 декара. 
Управителният съвет на концерна обаче предпочете офертата на Турция. Според шефа на Агенцията за инвестиции, новата 
геополитическа ситуация е пренаредила картите. 
Въпрос: Още ли сме в играта за германската инвестиция? 
Стамен Янев, изп. директор на Българската агенция за инвестиции: Категорично да, тъй като към настоящия момент 
няма твърдо решение на управителния и на надзорния съвет. 
Стамен Янев обясни, че разговорите с германската компания продължават. 
Стамен Янев, изп. директор на Българската агенция за инвестиции: Ние продължаваме да бъдем в комуникация с част 
от екипа и на Флоксваген и на техния консултант. Всичко е въпрос на това до каква степен бизнес решението ще отговори 
на съответните изисквания на инвеститора. 
"Ройтерс" цитира члена на надзорния съвет на Фолксваген Щефан Вейл, притежаващ 20% от акциите, който заявява, че не 
може да си представи, как компанията ще инвестира в Турция при създалата се ситуация. Според ДПА, България има всички 
шансове да изгради германсикя завод. 
Първоначалната идея на Фолксваген е у нас да се произвеждат всички модели джипове от тяхното протфолио. 
Според плановете на германския концерн, в България би трябвало да се произвеждат по 720 хил. коли годишно или по 2 
хил. автомобила на ден. 
Според Българския автомобилен клъстер странат ни предлага отлично подготвени кадри за автомобилната индустрия, 
които могат да покрият всичките производствени критерии на германския концерн. 
Любомир Станиславов, изп. директор на Българския автомобилен клъстер: Ние сме във връзка и в контакти с тях 
непрекъснато. От 2012 г. досега, автомобилната индустрия набъбна драматично в България. На практика броят на заетите 
се увеличи от 9 хил. на 65 хиляди. Броят на компаниите се увеличи от 30 на 250. 
В момента българската автомобилна индустрия формира 10% от БВП или близо 6 млрд.лв. годишно. 
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√ Мишел Барние: Сделка за Брекзит е възможна, но става все по-трудно  
Сделка за Брекзит е възможна, но става все по-трудно - това каза главният преговарящ от страна на Европейския съюз 
Мишел Барние в началото на среща на министрите по европейските въпроси на страните в Евросъюза. 
В Люксембург те ще бъдат запознати с хода на преговорите около развода между Лондон и Брюксел и ще се подготвят за 
срещата на върха на ЕС, която започва на 17 октомври. Време е добрите намерения да се превъплътят в нормативни 
текстове, каза още Барние. Днес във френския град Шербур ще направят суха тренировка и ще върнат митническия 
контрол, за да видят какви ще са последствията в случай, че Великобритания напусне ЕС без сделка. Съветът по общите 
въпроси ще обсъди и неколкократно отлаганото решение за започване на преговори по присъединяване със Северна 
Македония и Албания. 
 
√ Франция блокира започването на преговори за членство в ЕС на Скопие и Тирана 
Министрите по европейски въпросите на страните от ЕС трябваше вчера в Люксембург да дадат зелена светлина за 
началото на преговорния процес с двете балкански държави. Париж обаче беше категорично против. Други държави като 
Холандия и Дания настояваха разделянето на двете държави и започването на преговори само със Северна Македония. 
Разочарованието в Скопие и Тирана е голямо. 
Амели дьо Монтшален, министър по европейските въпроси на Франция: "Европа трябва да реформира преговорите в 
подхода си към разширяването. Всички тези глави, които се отварят и затварят безкрайно не съответстват на положението 
на гражданите в тези страни. Има много страни, които преговаряха за присъединяване, видяхме че имигрантският наплив 
продължава. Колко време преговаряха Румъния, България, Хърватия? Първо става въпрос за процес. Дали той е ефикасен 
- според нас не". 
Стив Блок - външен министър на Нидерландия: "Що се отнася за Северна Македония, тя е направила много важни стъпки, 
но трябва да приеме още един закон - този за обществения прокурор и едва тогава според нас може да започнат преговори 
за присъединяване. Що се отнася за Албания - тя също е приела определени мерки, но според Нидерландия те не са 
достатъчни, за да започнем преговори за членство". 
 
√ САЩ наложиха санкции на Турция заради операцията в Сирия 
Заради турската операция "Извор на мира" Съединените щати наложиха санкции на турски министри. Американският 
президент Доналд Тръмп настоя за незабавно прекратяване на огъня. За Турция спешно заминава американският 
вицепрезидент Майк Пенс. Независимо от международните критики, турският президент Ердоган заяви, че операцията 
продължава. 
Американският президент Доналд Тръмп настоя за незабавно прекратяване на огъня в Северна Сирия. Заради турската 
операция "Извор на мира" Съединените щати наложиха санкции на турски министри. За Турция спешно заминава 
американският вицепрезидент Майк Пенс. Независимо от международните критики, турският президент Ердоган заяви, 
че операцията продължава. 
Санкции, замразяване на търговски сделки с Турция за 100 милиарда долара, вдигане с 50 процента на митата върху вноса 
на турската стомана - в 6-ия ден от операцията отношенията между Вашингтон и Анкара се обтегнаха. 
По настояване на турския президент, Ердоган и Тръмп са разговаряли по телефона. Подробностите бяха съобщени от 
американския вицепрезидент. 
Майк Пенс, вицепрезидент на САЩ: Президентът Тръмп ясно заяви, че Съединените щати искат Турция да спре инвазията, 
незабавно прекратяване на огъня и започване на преговори с кюрдските сили. 
Санкции са наложени на турските министри на енергетиката, на отбраната и на вътрешните работи. Авоарите им в 
Съединените щати са замразени, а международните им доларови транзакции са блокирани. Те нямат право да влизат на 
американска територия. 
Стивън Мнучин, министър на финансите, САЩ: Санкциите ще продължат да действат и ще бъдат затягани, докато Турция 
не предприеме незабавно прекратяване на огъня. 
Борсите реагираха веднага. Турската лира достигна най-ниското си ниво от май. Турският президент, обаче, остава 
категоричен. 
Реджеп Ердоган, президент на Турция: Има две цели. Пълно унищожаване на терористите от ПКК в Северна Сирия и 
безопасното връщане на 3 650 000 сирийци. 
Тежки сражения се водят край граничния град Рас ал Айн. Войските на Асад, които от вчера са в съюз с кюрдите, вече са в 
Манбидж - един от стратегическите градове в Северна Сирия. 
 
В. Банкерь 
 
√ Премиерът на Камбоджа пристига на официално посещение у нас 
Премиерът Бойко Борисов ще се срещне с премиера на Кралство Камбоджа Хун Сен, който е на официално посещение у 
нас. Във фокуса на разговора им ще са традиционно добрите и приятелски двустранни отношения, както и възможностите 
за тяхното активизиране в сферата на икономическото, научното и техническото сътрудничество, в областта на културата, 
на вътрешните работи и в други сектори от взаимен интерес. 
Визитата на Хун Сен у нас е първата по рода си за последните близо 40 години. Тя е част от неговата обиколка в Европа, 
включваща също Чехия и Унгария. Хун Сен е посещавал България през 1981 г. в качеството му на заместник министър-
председател и министър на външните работи на Народна република Кампучия (преименувана на Камбоджа от 1989 г.). 
Освен среща на четири очи между премиера Борисов и неговия колега Хун Сен, ще се проведат пленарни разговори между 
делегациите, водени от двамата министър-председатели. Ще бъдат подписани двустранни документи, след което 
министър-председателят Бойко Борисов и премиерът на Камбоджа Хун Сен ще дадат изявления за медиите. 
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През септември външният министър Екатерина Захариева се срещна в Ню Йорк със своя колега от Кралство Камбоджа - 
вицепремиера и министър на външните работи и международното сътрудничество генерал Прак Сохон. Тогава стана ясно, 
че има решение на камбоджанското правителство да отвори наново своето посолство в София. А министър Захариева 
съобщи, че вече е готово за подписване и ново споразумение за икономическо и научно-техническо сътрудничество между 
двете страни. 
През миналата година стокообменът с Камбоджа е бил на стойност 5 млн. долара, като износът ни за година се е увеличил 
с 69 на сто - основно инсектициди (меден сулфат - син камък) и плодови сокове 
 
Investor.bg 
 
√ Безработицата през септември остава 5,3% за трети пореден месец 
На годишна база показателят се понижава с 0,3 процентни пункта, отчита Агенцията по заетостта  
Равнището на регистрираната безработица в страната се запазва и през септември, като отчетената стойност от 5,3% остава 
непроменена вече трети пореден месец. На годишна база статистиката на Агенцията по заетостта сочи понижение от 0,3 
процентни пункта. 
В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 172 781, като се увеличават минимално спрямо 
август. В сравнение със септември 2018 г. те са с 11 065 по-малко. 
Новорегистрираните безработни лица през септември са 26 662, като от тях 1652 са били неактивни, т.е. не са били нито 
заети, нито учащи и не са търсили работа. За деветте месеца на годината пък активираните неактивни лица средномесечно 
надхвърлят 2200 души.  
Дейността на бюрата по труда продължава да обхваща все повече заети, учащи и пенсионери, сред които работодателите 
също разчитат да намерят своите кадри. Нови 1 168 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа.  
Постъпилите на работа безработни през септември са 18 881, като 92.3% от тях са устроени в реалната икономика. Други 1 
053 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също чрез бюрата по труда са намерили своето 
ново работно място. 
В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните от рисковите групи 
напазара на труда, на субсидирани работни места през месеца са устроени още 1 448 лица: 1 061 - по програми и мерки за 
обучение и заетост и 387 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
През септември в различни форми на обучения за възрастни (обучения за ключови компетентности и професионална 
квалификация), финансирани както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд, са обхванати нови 286 
безработни лица. Завършилите обучения през месеца са общо 619 безработни. 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 17 887, като 59,7% от тях са в частния сектор. Най-
голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (26.2%), образованието (18.1%), 
административните и спомагателните дейности (13.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (10.3%), 
хотелиерството и ресторантьорството (9.1%), и други. 
Най-търсените групи професии и този месец са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; 
персонал, полагащ грижи за хората; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; 
продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в 
сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.). 
 
√ Захариева: Влиянието на Brexit ще се усети в почти всяка сфера 
Тепърва ще се оценяват последиците и въздействието на Brexit, каза Екатерина Захариева 
Тепърва ще се оценяват последиците и въздействието на Brexit, коментира вицепремиерът и министър на външните 
работи Екатерина Захариева по време на Конференцията на почетните консули на Република България, която се провежда 
в София. 
„Едва когато Brexit се случи, едва тогава реално ще можем оценим с колко много трудности ще се сблъскаме“, отбеляза 
Захариева и допълни, че влиянието ще се усети в почти всяка сфера. Брекзит е тежка тема и това е ситуация, от която ще 
загубят и ЕС, и Великобритания, коментира тя, цитирана от БТА. 
„Надявам се, все пак, въпреки че става все по-малко вероятно, Brexit да се случи по един подреден и контролиран начин“, 
посочи външният министър. Великобритания трябва да остане важен съюзник, приятел и най-близък партньор на ЕС и на 
България, не само от гледна точка на икономиката и търговията, но и на сигурността, отбраната, образованието, заяви 
министърът. 
Захариева коментира и темата за евроинтеграцията на страните от Западните Балкани и изрази подкрепата на страната ни 
за тези държави по техния път към ЕС. 
„Няма да крия, че не е лесно, предвид многото проблеми по света, част от европейските държави не са много отворени 
към ново разширяване, посочи тя. Днес има Съвет "Общи въпроси", на който ще се обсъжда започването на преговорите 
за Република Северна Македония и Албания. За съжаление моите прогнози са, че едва ли днес Съветът ще стигне до 
решение и може би това ще бъде оставено на лидерите, но дано да не съм лош пророк, каза външният министър. 
„За нас е важно нашите приятели на Балканите да бъдат демократични, богати, стабилни, сигурни и смятаме, че един от 
най-големите двигатели за реформите е точно пътят към ЕС и преговорите за членство“, коментира тя. 
 
БНР 
 
√ Парламентът официално е в предизборна ваканция 
Репортаж на Виолета Ашикова за предаването ''Преди всички'' 
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От днес депутатите официално са в предизборна ваканция, която ще продължи до 25-ти октомври включително. И докато 
в правилника за дейността на Народното събрание никъде изрично не се споменава за възможност за разпускането на 
парламента за предизборни цели, ваканцията на депутатите преди избори се превърна в традиция.  
Разпускането на парламента за предизборна работа и агитация стана част от парламентарния живот в България и 
депутатите, чиято програма напоследък беше оскъдна откъм законодателство, ще пропуснат на практика 6 пленарни 
заседания с два редовни парламентарни контрола.  
Продължава работата в постоянните комисии 
В гласуваното решение за двуседмичното отсъствие се уточни, че народните представители ще продължат да работят в 
постоянните парламентарни комисии, които обаче едва ли успешно ще се съберат. Реши се още на депутатите да се 
признават транспортни разходи, извършени само по повод участия в заседанията на комисиите.  
И докато преди години дългите ваканции предизвикваха остри възражения в Народното събрание с основния мотив, че се 
заглушава гласът на опозицията, преди тези избори БСП не положи подписа си под решението, но така и не го оспори в 
пленарната зала.  
Нужна ли е предизборна ваканция? 
Поставя се въпросът нужна ли е предизборна ваканция, въпреки че част от работата на народните избранници е да се 
срещат с хората в избирателния си район. 
Но изборите са друго нещо, и залогът е различен.  Играта на кворум не е полезна за никого, но споровете са неизбежни. 
Парламентарните групи излъчиха и не малко депутати за участие в кметската надпревара - общо 21. Само от редиците на 
БСП - депутатите кандидат-кметове са 8, от редиците на патриотите - 6-ма, ГЕРБ включиха в напреварата трима народни 
представители, а "Воля" и ДПС по един, както и един независим. И на фона на всичко това предизборната ваканция намира 
своя формален, но и неформален мотив - формалият, че голяма част от депутатите са ангажирани с организацията на 
изборите в избирателните си райони, а неформалният е фактът, че парламентарната трибуна често се използва като поле 
за агитация. Заседанията на Народното събрание се предават онлайн, а парламентарният контрол по правилник се излъчва 
пряко по БНР и БНТ.  
Законодателният процес буксува, ще гони последни срокове 
Но докато депутатите са въвлечени в битките за местната власт, законодателният процес буксува и ще догонва последните 
срокове. Остава под въпрос дали най-важният закон - този за държвания бюджет за догодина - ще бъде внесен в 
Народното събрание в разгара на кампанията или ще изчака да премине изборната нощ и отново ще гони последния 
възможен срок - 31 октомври. Останаха някак висящи законодателните решения за съкратеното съдебно следствие, след 
като окончателно се гласува без съкратено съдебно следствие за умишлено убийство, но не и за тежка телесна повреда. 
Измененията в Наказателния кодекс, внесени от ГЕРБ и подкрепени от правосъдното ведомство, с които се запазва 
институтът за съкратеното съдебно следствие, но при преценка на съда за размера на наказанието, не са оттеглени, а 
напротив, очакват да станат обект на обсъждане в правната комисия веднага след изборите - поне това са сигналите от 
правосъдния министър Данаил Кирилов. 
Предизборната ваканция осуети удължаването на срока за работа на временната комисия, която проучва фактите и 
обстоятелствата около хакерската атака в Приходната агенция и остави откриването на процедурата за избор на нов 
председател на Антикорупционната комисия на ниво ресорна комисия. Председателят й Борис Ячев от Обединени 
патриоти прогнозира, че до 20 ноември ще има избран нов шеф на Антикорупционната комисия. 
И както не веднъж сме ставали свидетели, веднага след изборите, на Народното събрание отново няма да му стигне 
времето за законодателната програма до следващата редовна, коледна ваканция, и ще се забърза с продължителни, 
извънредни и дори среднощни заседания. 
 
√ Правителството одобрява разходи, свързани с механизма за присъединяване към ОИСР  
Правителството ще одобри на днешното си заседание допълнителни разходи за всички заинтересовани ведомства, във 
връзка с приетия механизъм за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие. 
На Националната агенция за приходите ще бъде възложено да продаде имущество, отнето в полза на държавата. 
На научно изследователския кораб "Посейдон", плаващ под знамето на Федерална република Германия, ще се даде 
разрешение да провежда комплексни изследвания в българската акватория на Черно море. 
Министрите ще допълнят и наредбата за условията, по които се съставя списъкът на медицинските изделия и стойността, 
по която те се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. 
 
√ Фирмите ще могат да кандидатстват за ваучери за подобряване на сигурността 
Мирослав Стефанов: Бдете над рутера си 
Кибератаката срещу Националната агенция за приходите постави с изключителна острота въпроса за защитата на 
информационните системи в България. След нея, само за 3 седмици са регистрирани близо милион опити за хакерски 
атаки от цял свят, обясни председателят на Асоциацията по куберсигурност Мирослав Стефанов: 
Какво знаем до момента – знаем, че всички хакери по света удрят уязвимостта на входния рутер, към който са 
вързани всички компютри. Сканират и търсят някаква дупка. Всички дружества трябва да направят тестове за 
уязвимост, да актуализират т.нар Firmware, за да няма тези дупки в оградата”. 
По Закона за киберсигурност има шест или седем сектора, сред които енергетика и транспорт, чиито държавни 
предприятия са задължени да проверят киберсигурносста. В случай на съмнения за изтекли данни, компаниите са 
задължени до 2 часа да информират Комисията за защита на конкуренцията. Паралелно Асоциацията по киберсигурност 
посещава и води обучителни семинари в страната как да се предпазят от нежелани хакерски атаки. По време на срещите 
с бизнеса Мирослав Стефанов препоръчва да актуализират софтуера на рутера, който свързва с интернет доставчика. 



11 

 

Забелязваме, че има рутери по 45 лв., закупени преди пет години, които нито един път не са актуализирани. На хората 
образно обясняваме, че рутерът е външната врата на блока. Ако е отворена всеки си влиза свободно и си прави, 
каквото иска, добави Стефанов. 
Друга препоръка е персоналът във фирмите или отделните потребители вкъщи да не се доверяват като предоставят под 
каквато и да била форма лични данни. Има много случаи, при които лични данни са изтичали по време на компютърни 
игри в мрежа. 
До края на ноември се очаква да стартира европроект към Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, 
по който фирмите ще могат да кандидатстват за ваучери и да си направят стабилна мрежа. 
 
√ Доц. Петър Чолаков: Темата за бюджета може да се използва като политическа пропаганда 
Интервю на Лора Търколева с доц. д-р Петър Чолаков за предаването „Преди всички“ 
Доверието към политическите институции и партии е в криза, каза пред БНР политологът и социолог доц. д-р Петър 
Чолаков от Института за изследване на обществата и знанието към БАН. 
По думите му проектозаконът за държавния бюджет трябва да се приеме до края на месеца. Според него ще се пуска 
информация по този въпрос и преди да са минали местните избори, защото темата може да бъде използвана като 
политическа пропаганда. 
„Ново увеличение например на учителски заплати, увеличение на заплати в бюджетната сфера, по отношение на пенсиите 
и т.н. Вероятно ще има някаква информация, може би дори и в навечерието на самите местни избори, за да се даде тласък. 
Не изключвам да имаме нещо такова“, обясни доц. Чолаков в предаването "Преди всички".  
Народните представители не се преработват особено, ако видим каква е продукцията на парламента, подчерта още той и 
добави: "Това е реалността. Това е начинът, по който тече българският политически процес. Просто щеше да има проблеми 
с кворума най-малкото, ако нямаше такава ваканция. Второ интересът на народните представители и въобще на партиите 
в момента е насочен другаде – не към приемането на закони, а какво ще стане по места". 
 
News.bg 
 
√ Увеличават еврофинансирането за образование, хвали се Томислав Дончев 
Парите за образование и икономическо развитие през следващия програмен период на европейско финансиране ще бъдат 
увеличени. Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев в Добрич, цитиран от БНР. 
Според него българските общини трябва да започнат да работят съвместно, а не всяка за себе си, като основните 
инвестиции трябва да са насочени към иновациите. 
Образованието, иновациите и икономическото развитие са основният приоритет на България, подчерта Дончев и допълни, 
че вече се подготвят промени и създаването на специална държавна структура за иновации. 
"Мислим да реорганизираме нещата, да преместим едни дирекции от Министерството на икономиката или от 
Министерството на образованието, да направим специална държавна структура, която ще отговаря за иновациите. И, ако 
се правят инвестиции в иновационна инфраструктура, паркове, инкубатори, те са минимум на ниво област. Огромният 
проблем е, че българските общини не са научени да работят помежду си", обясни Дончев.  
Томислав Дончев добави, че през следващите години ще се инвестира в инфраструктура на Северна България, за да се 
компенсира изоставането ѝ. 
 
Капитал  
 
√ Световната банка повиши прогнозата си за икономически ръст на България 
Влизането в ERM II може да бъде отложено докато ПИБ и Инвестбанк наберат нужния капитал, според 
международната институция 
Световната банка ревизира леко нагоре прогнозата си за икономическия растеж в България. Преди няколко месеца 
международната институция залагаше на ръст от 3% през 2019 г., а сега очакванията са за 3.2%, следвани от забавяне през 
2020 г. до 3% и леко ускорение до 3.1% през 2021 г. Това става ясно от есенния доклад "Миграция и изтичане на мозъци" 
за Европа и Централна Азия. 
Според банката един от рисковете пред относително по-положителната икономическа прогноза е вероятността отговорът 
за присъединяването на България към ERM II (т.нар. чакалня на еврозоната) и европейския банков съюз да бъде отложен, 
докато ПИБ и Инвестбанк попълнят капиталовия недостиг, който ЕЦБ откри след проверката на българската банкова 
система. 
"Не бива да се изключва вероятността от отлагане на влизането в ERM II, докато двете банки не повишат капитала си до 
необходимите прагове", посочват от Световната банка. Обявените през юли резултати от цялостната оценка на българската 
банкова система, направени от ЕЦБ, показаха капиталов недостиг при стрес теста в размер на 263 млн. евро в ПИБ и 52 
млн. евро в Инвестбанк. Водещата институция в процеса е Европейската централна банка, откъдето все още няма 
официален отговор дали България е добре дошла да установи тясно сътрудничество с ЕЦБ (начинът страните, които не са 
в еврозоната, да се присъединят към банковия съюз). 
Преди дни Елке Кьониг, ръководител на Европейския съвет по банково преструктуриране, коментира пред журналисти в 
Брюксел, че се очаква България да получи отговор от ЕЦБ за Банковия съюз през първото или второто тримесечие на 2020 
г. 
България заяви желанието си да се присъедини едновременно към валутния механизъм ERM II и към Банковия съюз 
миналата година, като пое конкретни ангажименти, за да си осигури позитивно решение за влизане в т.нар. чакалня на 
еврозоната. От Световната банка не коментират изпълнението на останалите ангажименти, но припомнят, че ако страната 
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бъде допусната до чакалнята на еврзоната, международната рейтингова агенция S&P даде заявка, че ще повиши 
кредитния рейтинг на България. А това ще има положителен репутационен ефект за страната и може да привлече повече 
инвеститори. 
Прогнозата за България 
Макар че експертите от банката не са обяснили конкретно на какво се дължи подобрението на прогнозата им за ръста на 
българската икономика, вероятно една причина е по-добри от очакваното данни за първата половина от годината. През 
второто шестмесечие обаче Световната банка залага на забавяне. Причината са влошаването на външните пазари и 
негативният ефект върху българския износ. 
Според прогнозата на банката потреблението в България ще бъде подкрепено от повишение на заплатите в бюджетния 
сектор и на пенсиите, както и силно увеличение на възнагражденията в частния сектор. Прави впечатление обаче, че 
потреблението на домакинствата ще продължи да расте през тази и следващите две години, но с доста по-умерени 
темпове. Забавянето е видимо и в данните за вноса на стоки и услуги. Инвестициите също ще се забавят и остават силно 
зависими от европейските фоднове, където пък усвояването трябва да се ускори с приближаването на края на програмния 
период 2014-2020. 
Експертите от банката обръщат внимание и на по-слабия летен туристически сезон тази година, който ще има негативен 
ефект върху износа на услуги и текущата сметка от платежния баланс на България. 
Внимавайте с кредитите 
Очаквано рисковете за прогнозата са основно външни и включват търговското напрежение по света. След Турция Китай 
вече е вторият най-голям пазар за български стоки извън ЕС. Това означава, че продължаващото забавяне на икономиката 
на източноазиатската държава има пряк и косвен ефект върху България. 
Сред вътрешните рискове от Световната банка насочват внимание и на ускореното отпускане на кредити, особено на 
домакинства, което поражда притеснения от натрупване на необслужвани заеми на фона на очакваното икономическо 
забавяне. Делът на необслужваните заеми намалява и пада до 7.2% от всички кредити през юни, но тенденцията "лесно 
може да се обърне, както се видя след кризата през 2008 г.", предупреждават от банката. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Премиерът: Правителство ще се противопоставя на всякакви прояви на ксенофобия 
Нашето правителство ще продължи категорично да се противопоставя на всякакви прояви на ксенофобия и 
нетолерантност. Това е заявил премиерът Бойко Борисов пред почетния ни консул в Израел Мони Бар, с когото е имал 
среща в МС, стана ясно от пост на премиера в профила му във Фейсбук. 
Проведох ползотворна среща с почетния ни консул в Израел Мони Бар, с когото обсъдихме ситуацията в една от нашите 
най-приятелски държави. Партньорството между двете страни продължава да е отлично във всички сфери, наиса Борисов. 
 
√ Борисов: Операцията в Сирия да спре, създава се риск от хуманитарна криза 
Военната операция на Турция в Сирия трябва да спре и рискът от хуманитарна криза е много голям. Това коментира 
премиерът Бойко Борисов след срещата си с президента Румен Радев по повод ситуацията в Сирия. Самата среща се 
проведе след заседанието на Съвета по сигурността по-рано през деня в МС. 
Възникне ли хуманитарна криза, това означава нарастване на мигрантска вълна, каза още Борисов и добави, че настоява 
военните действия да бъдат прекратени. 
Само дипломацията е тази, която може са реши този конфликт, убеден и Борисов. Той даде да се разбере, че не са вземали 
извънредни мерки, а са отчели, че досегашните работят идеално. Премиерът пропомни, че имат планове и са провели 
учения на гранична полиция и армията при извънредни ситуации. 
Той поясни, че още в четвъртък външно министерство е провело консултации и няма нищо извънредно, като определи 
като "добра идея" да дойдат и да запознаят Радев какво правят службите и какви са опасенията ни - какъв би бил най - 
лошият сценарий. 
Борисов отново изтъкна, че има нула мигранти на границата с Турция. По-голям бил натискът откъм Гърция, но там са взели 
повече мерки и също е спокойно. 
Министър-председателят даде да се разбере, че сме против налагане на санкции срещу Турция заради Сирия. 
"Ние имаме над 5 млрд.долара стокооборот с Турция. Те са наши съседи. За операцията сме категорично против, защото 
носи хуманитарна криза. При санкциите с Русия, където ни е по-малък стокооборота, загубихме половин - един милиард 
лева, а при едно санкции с Турция ще загубим милиарди", смята Борисов. 
Премиерът се надява дипломацията и усилията на всички да дадат резултат. 
По думите му не трябва да се забравя, че Турция е и член на НАТО и може да иска задействане на член 5 от договора. 
Турските власти твърдели че имат над 700 нападения от кюрди и сирийци. "Така ли е, не е ли, не искам да знам. Но вече 
те официално говорят за член пети", каза той. 
Борисов отрече да сме подкрепяли операцията в Сирия, а само споразумението с Турция. 
"Аз искам да се спазва споразумението с Турция и колегите, когато се изказват да знаят, че ЕС има морска и сухопътна 
граница с тях. А ако в България влязат 50 - 100 или 200 000 мигранти, не знам какво ще се случи със страната.", каза той и 
добави: "Докато Турция спазва на 100% споразумението и то работи перфектно, аз съм длъжен заради нашата сигурност 
да отстояваме нашата позиция", каза той и добави: " Ако влязат в Странджа няколко стотина хиляди, не искам да се 
ангажирам с резултата". 
Ежедневно външните и вътрешните министри, както и граничните служби били в комуникация помежду си. 
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Президентът Румен Радев е призовал по време на срещата правителството да постави на следващото заседание на Съвета 
на ЕС въпроса за приемането на общ европейски план за действие в случай на внезапно увеличаване на миграционния 
натиск по външните граници на ЕС, съобщиха по-късно от "Дондуков"2. 
 
√ МВФ: Световната икономика е в рецесия 
Според Международния валутен фонд (МВФ) световната икономика расте бавно по време на световната финансова криза. 
Експертите виждат причините за това в търговските конфликти и геополитическите рискове. 
Според МВФ през 2019 г. глобалната икономика ще нарасне с 3%. Това е най-лошата цифра след кризата през 2008-2009 г. 
Заключенията са на доклада „Перспективи за развитието на световната икономика: глобален спад в производството, 
растеж в търговските бариери“, публикуван от МВФ във вторник, 15 октомври. 
През 2020 г. глобалната икономика очаква растеж от 3,4 процента, се казва в документа. В същото време МВФ прогнозира 
забавяне на растежа на повечето световни икономики. Така икономиката на Европейския съюз (ЕС) според доклада през 
2019 г. ще се увеличи само с 1,2%, а през следващата - с 1,4%. Причините за това развитие според експертите са търговските 
конфликти между отделните държави (преди всичко спорът за митата между САЩ и Китай), както и „несигурността, 
свързана с геополитическите рискове“. 
Според експерти на МВФ ръстът на руската икономика през 2019 г. ще бъде 1,1%. За сравнение: Световната банка 
прогнозира икономическия растеж за Русия тази година в рамките на един процент. Прогнозата на МВФ за Руската 
федерация за 2020 г. е 1,9%. 
Що се отнася до Германия, през първата половина на 2019 г. търсенето на стоки, произведени в Германия на 
международния пазар, беше по-ниско от очакваното. Това беше една от причините растежът на германската икономика 
през тази година, от гледна точка на експертите на Международния валутен фонд, да бъде едва 0,5 процента. През 
следващата година тази цифра трябва да е 1,2%. Това е с 0,5% по-малко от прогнозираното през юли. 
Германският канцлер Ангела Меркел нарече настоящото развитие на ситуацията „тревожно“, а евентуалното 
нерегламентирано излизане на Великобритания от ЕС като един от факторите, които повлияват на настоящата негативна 
ситуация. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ БНБ разреши преобразуването на Банка Пиреос 
Управителният съвет на БНБ взе решение на свое заседание днес да разреши преобразуването на „Банка Пиреос България“ 
АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Юробанк България“ АД. 
След преобразуването „Юробанк България“ АД става универсален правоприемник на „Банка Пиреос България“ АД, която 
се прекратява без ликвидация, гласи съобщение от пресцентъра на Националната банка. "Юробанк" придоби акциите на 
"Банка Пиреос" в средата на юли тази година. Сделката за 75 милиона лева, бе обявена още през ноември, 2018 година.  
Сливането ще създаде четвъртият по големина играч на банковия пазар у нас. 
 
√ Петролът поскъпна в азиатската търговия 
Цените на петрола се повишиха в азиатската електронна търговия, следвайки възходящата тенденция на финансовите 
пазари, тъй като инвеститорите решиха да повярват на надеждите за постигане на споразумение за излизането на 
Великобритания от ЕС. Освен това има и сигнали от ОПЕК и съюзничките на картела за нови свивания на доставките, 
предаде Ройтерс. 
При все това повишенията на котировките на черното злато бяха ограничени заради забавянето на темповете на глобалния 
икономическия растеж. 
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поскъпна с 21 цента до 58,96 
долара за барел или с 0,3 на сто спрямо закриването през предишната сесия. 
Американският лек суров петрол прибави 16 цента или също 0,3 на сто и се търгуваше за 52,97 долара за барел. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След футболната среща с Англия - разгром, скандал и оставка в българския футбол. Говорят експертите; 
- Джок Полфрийман вече е на свобода. Как ще приключи съдебният казус? 
- Влак удари автомобил на прелез. Чия е вината? 
- Дебатът за София - какъв е тонът на предизборната кампания? 
- Местни избори 2019-та - кандидатът за кмет на Велико Търново Милен Михов от ВМРО и кандидатът за общински 

съветник на София Симеон Славчев от партия МИР; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Оставка след расисткия скандал и тежката загуба. Какво ще се промени във футбола след ерата на Борислав 
Михайлов? 

- Битката за София: Започват специалните интервюта с основните кандидати за кметския стол. В студиото - Борислав 
Игнатов и Ангел Джамбазки. 

- Защо села край Гърмен нямат ток по 10 часа на ден? 
- Фатален инцидент на жп прелез: Каква е причината? 
- Ексклузивно: Благой Георгиев за драмите в българския футбол и новия член на семейството си; 
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Нова телевизия, „Здравей България" 
- Щурм на антимафиоти в БФС и оставка на Боби Михайлов! След разгрома от Англия и расисткия скандал - докъде 

ще стигне напрежението в българския футбол; 
- Битката за Пловдив. Кандидатите за кмет - в сблъсък в студиото: Здравко Димитров от ГЕРБ, Славчо Атанасов от 

НФСБ и ВМРО, Николай Радев от БСП и Дани Каназирева от „ Съюз За Пловдив"; 
- За първи път - пред камера проговори единият от двамата братя, обявени за напълно слепи, но шофиращи 

автомобили. Какво каза той пред Тина Ивайлова? 
- Падаща мазилка, стари легла и мизерия в детската болница. Как родители решиха да помогнат на отделението по 

нефрология? 
- Джон Полфрийман вече на свобода. Какво ще се случи, след като беше пуснат от общежитието в Бусманци? 
- Емоционално завръщане в „Откраднат живот". Димо Алексиев и Алек Алексиев - отново заедно на екран. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 16 октомври 
Париж 

- От 13.00 часа в Централата на ЮНЕСКО ще бъде открита изложба по повод 150-та годишнина на БАН. 
*** 
София 

- От 09.00 часа в Интер Експо център зала „Витоша" ще се проведе Втора международна конференция за 
индустриални имоти. 

- От 10.00 часа пред Паметника на българския летец до сградата на Народното събрание президентът Румен Радев 
ще приеме почетния караул по случай Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили. 

- От 10.00 часа военнослужещи от ВВС ще поднесат венци и цветя пред Паметника на летеца пред Народното 
събрание. В 11.30 часа в театър „Българска армия" ще бъде представена изложба с фотографии на служители от 
ВВС. 

- От 12.00 часа в театър „Българска армия" ще започне тържествено събрание-концерт, посветено на празника на 
ВВС. 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 11.00 часа на площадката пред Моста на влюбените /от страната на НДК/ ще бъдат пуснати 1200 розови балона 

в памет на жените, които всяка година губят битката с рака на гърдата. В събитието ще участват г-жа Йорданка 
Фандъкова - кмет на Столична община, д-р Гергана Коларова - изпълнителен директор на Първа САГБАЛ „Света 
София", Нана Гладуиш - основател на Фондация „Една от 8", Зоя Паунова - изпълнителен директор на АстраЗенека 
България, Георги Руйчев - изпълнителен директор на Български форум на бизнес лидерите и други представители 
на партньорите на кампанията. 

- От 11.30 часа в Министерство на здравеопазването министър Кирил Ананиев ще се срещне с протестиращите 
медицински специалисти. 

- В 12.00 часа в сградата на Министерски съвет министър-председателят Бойко Борисов и премиера на Кралство 
Камбоджа Хун Сен ще дадат съвместна пресконференция. 

- От 13.30 часа в Зала „Сердика" на Гранд Хотел „София" на ул. „Гурко" № 1 ще се проведе пресконференция за 
старта на Националната седмица на достъпа до добра храна 2019 г. Инициативата е под патронажа на госпожа 
Десислава Танева - министър на земеделието, храните и горите. 

- От 15.00 часа в сградата на Президентството на бул. „Дондуков" № 2 президентът Румен Радев ще се срещне с 
премиера на Камбоджа Хун Сен. 

- От 16.00 часа в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ще се проведе първият 
онлайн семинар от серията SMEs Webinars под надслов „Изкуството на продажбите". 

- От 18.30 часа в „Мултивак България Продакшън" ЕООД (ул. "Валери Петров" 10, 2227 Божурище) 
Представителството на Бавария в България ще връчи за девети път своята награда. 

- От 19.00 часа е официалното откриване, на което ще присъства Лъчезар Борисов - заместникминистър на 
икономиката на Република България. 

***  
Бургас 

- В 08:45 часа на пешеходната пътека, свързваща ул. "Христо Ботев" и ул. "Фердинандова" (тази откъм Лафка) 
общински съветници в листата на ПП „Движение България на гражданите" ще проведат кампания "Пазители на 
пешеходците". 

***  
Велико Търново 

- От 10.00 часа в Голяма зала на Общината Териториална организация на Съюза на слепите - Велико Търново ще 
отбележи своята 40-годишнина с празничен концерт. 

***  
Жерково 

- От 13.30 часа ще се проведе проверка в района на 21-ви км на АМ „Хемус" във връзка с операция на ТИСПОЛ. На 
място ще има представител на „Пътна полиция". 

***  
Крумово 

- От 09.00 часа Музеят в Крумово - Филиал на Националния военноисторическия музей ще работи с вход свободен 
по случай Празника на авиацията и Военновъздушните сили на Република България. 
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***  
Русе 

- От 11.00 часа в двора на Флотската кула на ул. „Тодор Минков" 12 ще се проведе военен ритуал по случай 
откриването на паметна плоча на първия командващ Българския военен флот и основател на Морското училище 
капитан-лейтенант Александър Конкевич. 

***  
Ямбол 

- От 13.00 часа в Музея на бойната слава ще бъде открита експозиция, посветена в памет на майор Георги Атанасов. 
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√ Бордът по туризъм е готов със спасителните мерки в сектора 
Организацията иска среща с правителството, за да представи плана си след фалита на Thomas Cook  
Националният борд по туризъм (НБТ) е готов с изготвянето на списък със спешни мерки за спасяването на българския 
туризма след фалита на британския туроператор Thomas Cook. Това каза Красимир Гергов, председателя на Управителния 
съвет на НБТ, в интервю за „Труд“. 
„Мерките от страна на правителството съвместно с бизнеса трябва да бъдат бързи. Това е най-важното условие и затова 
ние от Националния борд по туризъм, след съгласуване с всички основни хотелиери и туроператори, подготвихме пакет от 
предложения към министър-председателя Бойко Борисов, министъра на туризма Николина Англекова и министъра на 
финансите Владислав Горанов“, заяви Гергов. Той уточни, че очакват при първа възможност да ги представят за обсъждане 
на работна среща. 
Веднага след фалита на най-стария туроператор - британският Thomas Cook, а след това и на българското дружество 
„Астрал Холидейс“, хотелиери настояха за спешни мерки, които да спасят туризма у нас. А д-р Полина Карастоянова, от 
Националния борд по туризъм, съобщи, че бордът вече обмисля мерки в подкрепа на бранша. Точно седмица по-късно от 
НБТ вече са готови с официален списък. 
От Борда по туризъм  искат възможност за финансови облекчения във връзка с обстоятелството, че при издадените фактури 
от хотелиерите се дължи ДДС в рамките на месеца и корпоративен данък върху суми, които няма да бъдат изплатени по 
независещи от тях причини. Освен това се иска възможност за рефинансиране чрез Българската банка за развитие на 
кредитите към частни банки, които част от собствениците няма да могат да обслужат, а това би довело до възможни 
фалити. Друго предложение е за увеличаване на сумата за национална реклама до минимум 15 млн. евро годишно за 
всяка от следващите две години. Също така и увеличаване на сумата за реклама чрез туроператорите за организирани 
пакетни пътувания, срещу ангажимент за допълнителни чартърни полети до минимум 20 млн. евро годишно за всяка от 
следващите две години. 
От „Астрал Холидейс“ съобщиха, че до момента са изплатени обезщетения на близо 300 туристи, които са били засегнати 
от фалита на туроператора. Изплатените суми  са в размер на 200 000 лв. От обявилата несъстоятелност компания 
съобщават, че до момента нямат данни, които да сочат, че клиентските претенции ще надвишат лимита на застраховката 
от 700 хиляди лева. 
От компанията уточняват още, че  застраховката „Отговорност на туроператора“ не покрива разходи на партньори и 
подизпълнители на Астрал Холидейз Интернешънъл, тъй като по силата на този договор, те не са обект на обезщетяване. 


