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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ ЕВРОПЕЙСКАТА ТРИСТРАНКА ОБСЪДИ ВЪЗМОЖНИТЕ НАСОКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНО, 
СПРАВЕДЛИВО И УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ НА ЕВРОПА 
„Конкурентоспособността на Европа зависи директно от успеха на индустриалната политика. Формулирането на 
успешна индустриална политика трябва да отговори едновременно на множество предизвикателства – свързани с 
иновации, инвестиции, умения и въглеродна неутралност. Европа вече изостава от САЩ и Китай в сферата на 
свързаните с машинно обучение технологии. За да се насърчи производителността на труда и 
конкурентоспособността, са нужни значителни инвестиции в цифровизация, автоматизация, роботизация и 
изкуствен интелект. Европейската икономика е изправена пред сериозни предизвикателства и трябва да се справи с 
последствията от Brexit, търговската война между САЩ и Китай, както и с недостига на работна ръка.“ 
Това заяви в речта си д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и вицепрезидент на Европейския център на 
работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) по време на последната за Комисията 
„Юнкер“ Тристранна среща на върха на социалните партньори днес в Брюксел. Срещата бе открита от председателя на 
Съвета на Европейския съюз г-н Доналд Туск. На нея присъстваха г-н Жан Клод Юнкер, г-н Валдис Домбровскис, г-жа 
Мариане Тисен, министър-председателят на Финландия г-н Антти Ринне, министрите на заетостта на Финландия, Хърватия  
и Германия, представители на европейските социални партньори.  

 
Д-р Милена Ангелова приветства приоритетната ориентация на Комисията през изтичащия мандат към насърчаване на 
уменията и на образованието и професионалното обучение и изрази надежда, че въпросите, свързани с осигуряването на 
квалифицирани човешки ресурси ще продължат да бъдат приоритети и за новия състав на Европейската комисия.  
По отношение на Плана за устойчиви инвестиции, СЕЕР настоява за рамка, която да бъде приложима за широка гама от 
икономически дейности и която да бъде гъвкава и лесно да се променя при нужда. Борбата с климатичните промени 
трябва да отчита споделения ефект от политиките за намаляване на въглеродните емисии. Те ще засегнат някои региони 
и някои сектори в много по-висока степен, отколкото други, като ги поставят под риск от съкращаване на работните места 
и отлив на ресурси. Този ефект трябва внимателно да бъде отчитан и да се подкрепят най-засегнатите страни, с цел 
поддържане на социална кохезия. 
Д-р Ангелова подкрепи исканията на председателя на БизнесЮръп, г-н Пиер Гатаз за повече инвестиции в индустрията и 
цифровите иновации, за ускорено постигане на ефективно функциониращ единен пазар, за укрепване на евро зоната и по-
амбициозна търговска политика на Европа на глобалната сцена. 
Участниците в срещата се обединиха около мнението, че Европа може да се възползва ефективно от възможностите, 
предоставяни от цифровизацията и прехода към икономика, неутрална по отношение на климата, само ако прилага 
гъвкави политики, формулирани при отчитане на мнението на социалните партньори на всички равнища.  
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В. Банкерь 
 
√ Нараства интересът на чуждестранните инвеститори към индустриалните зони в България 
Министерството на икономиката ще оказва институционално партньорство на частния сектор в сферата на привличането 
на инвестиции и създаването на индустриални зони. Това ще стане чрез Закона за индустриалните зони, който предстои 
да влезе в сила скоро. Успешните сделки с индустриални имоти са позиционирани на локации, където има достъп до 
съответната инфраструктура, затова ресорното министерство е изготвило съвсем нова стратегия за зоните, с която да 
повиши инвеститорския интерес и да улесни бизнеса като цяло. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар 
Борисов на откриването на Втората международна конференция за индустриални имоти, организирана от "БГСКЛАД".  
Той поясни, че предизвикателствата, които стоят пред брашна, идват както от глобалната макроикономическа среда, така 
и от регионалните процеси. Според него на ниво глобални тенденции, касаещи търговския протекционизъм, се наблюдава 
забавяне на сделките, както в Европа, така и в икономиката на други страни лидери. "Позитивизъм обаче се наблюдава в 
регионален план, защото Балканите и Източна Европа са безспорен фактор на инвестиционната карта в Европа, а България 
е лидер по линия на макроикономическия пазар и без конкурент по отношение на кредитния рейтинг", категоричен бе 
зам.-министърът. 
Той посочи, че ръстът в електронната търговия също ще увеличи търсенето на индустриални недвижими имоти. 
Позовавайки се на статистически данни, Борисов уточни, че през 2018 г. секторът бележи изненадващи темпове на 
развитие, като пазарът в момента е съсредоточен основно в София. Столицата заема около 50% от пазара, Пловдив – 25% 
и останалите – 25% са в градовете Бургас, Варна, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен и други по-малки градове. 
Брутната добавена стойност в сектор Строителство има тенденция на нарастване, като ръстът за 2018 г. е 4.0%. През второ 
тримесечие на 2019 г. е отчетен ръст от 6.6% в сектора. Ръстовете при сектор Операции с недвижими имоти са 
положителни: 9.3% през 2018 г., 4.0% през първото тримесечие на 2019 г. и 6.4% през второ тримесечие на 2019 г. 
В заключение зам.-министърт подчерта, че Министерството на икономиката е отворено за всякакъв вид комуникация, 
която би подпомогнала и улеснила бизнеса. 
Модераторът на първия панел на събитието - "Пазарът на индустриалните имоти в България през погледа на държавните 
структури, инвеститорите, анализаторите и оценителите" беше изпълнителният директор на "Национална компания 
индустриални зони" Антоанета Барес. Тя отбеляза, че последните години наблюдаваме засилен интерес към 
индустриалните зони в България не само от български инвеститори, но и от чуждестранни. "Това е голямо 
предизвикателство за нас, тъй като трябва да отговорим подобаващо на изискванията на бизнеса“, обясни тя. 
Изпълнителният директор на НКИЗ взе отношение и по темата за търсене на квалифицирани кадри в различни сектори на 
производството. Тя даде пример с кръглата маса, която дружеството е организирало през февруари тази година по 
програмата на НКИЗ - Fast Tracking Success. "Фирма, която развива дейност в зоната ни в Русе от 2004 г., има доста сериозни 
връзки с Русенския университет. 12 студенти от него вече работят в дружеството. Тя работи и със студенти, които не са 
завършили. Дори има съвместно с тях завършени продукти, които предлага и продава и които са изцяло конструирани от 
инженери от Русенския университет. Те са направили 80-тонен самоходен кран, който успешно се продава. В началото на 
годината имаха поръчки за 10 такива крана. "Сигурна съм, че младите хора, които са конструирали крана, никога няма да 
заминат за чужбина. Ще останат в Русе, за да работят за фирмата“, уверена е Барес. 
Собственикът на платформата "БГСКЛАД" Симеон Митев като бизнесмен с над 20-годишен опит в сферата на недвижимите 
имоти и човек, който се интересува от развитието на пазара в България, отбеляза, че събития като Втората международна 
конференция за индустриални имоти са от изключителна важност. Затова на нея са поканени държавни институции, 
големи логистични центрове, както и чуждестранни гости и лектори от Румъния, Чехия, Турция и Русия. Те разказаха за 
опита, предизвикателствата и перспективите пред себе си, развивайки своя бизнес у нас и в чужбина. 
Сред лекторите бяха Стамен Стамов, изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк Бургас" - съвместен 
проект на НКИЗ и община Бургас, Никола Стефанов, изпълнителен директор на "Свободна зона Русе", която е дъщерно 
дружество на НКИЗ и Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
 
19 минути 
 
√ Новите технологии променят пазара на труда 
Участниците на годишната конференция на Asia Securities Industry & Financial Markets Association (ASIFMA) в Токио се 
обединиха около това, че технологиите не могат да заместят способността на хората да вземат интуитивни и бързи 
решения на база на информацията. Но новите технологии могат да бъдат изключително полезни при анализиране на голям 
обем от данни. Това каза в ефира на Bloomberg TV Bulgaria д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския 
икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ, предава Investor.bg.  
Тя обаче обясни, че Китай и САЩ инвестират два пъти повече от Европейския съюз в новите технологии и машинното 
обучение. "Има технологии, които се състезават за наносекунди при вземането на решения, но това няма да замени всички 
работни места. За да е успешен капиталовият пазар, трябва да има добри предприятия. България трябва спешно да вземе 
мерки за осигуряване на човешкия ресурс, коментира тя ефекта от автоматизираните решения на капиталовите пазари. 
 Милена Ангелова информира, че Полша получи дерогация от Европейската комисия, за да направи вноса на човешки 
ресурс по-гъвкав. “Там работят почти три милиона украинци. Но България изостава от тази тенденция", заяви тя.  
Според Ангелова всяка компания трябва да има стратегия как ще развива бизнеса си и какви хора трябва да търси на пазара 
на труда. “Нискоквалифицираните и най-висококвалифицираните са по-малко податливи на трансформация на работното 
място поради цифровите умения, смята вицепрезидентът на Европейския икономически и социален комитет и главен 
секретар на АИКБ. 
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В. Банкерь 
 
√ Премиерът Борисов ще участва в заседанието на Европейския съвет 
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 17 и 18 
октомври в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на правителството. Държавните и правителствени ръководители ще 
обсъдят дългосрочния бюджет на ЕС, приоритетите за следващите пет години и Брексит. 
Финландското председателство на ЕС ще информира относно планираните дискусии в Съвета по прилагането на 
Стратегическия дневен ред, а новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще бъде 
поканена да представи приоритетите на новата Комисия. 
Европейските лидери ще обсъдят международните аспекти на борбата с изменението на климата преди предстоящата 
през декември в Сантяго де Чили 25-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН относно изменението 
на климата. 
Въпросът за миграцията също ще бъде във фокуса на вниманието на европейските лидери. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ България и Камбоджа ще работят за активизиране на търговските отношения 
България и Камбоджа ще работят за активизиране на търговските отношения. Това стана от срещата на вицепремиерът и 
министър на външните работи Екатерина Захариева с премиера на Кралство Камбоджа Самдех Техо Хун Сен, съобщават от 
пресцентъра на МВнР.  
Захариева заяви, че има съществен интерес от страна на българския бизнес за развитие на търговските връзки с Камбоджа. 
„Създаването на съвместна икономическа комисия ще даде тласък на този процес. Тя ще даде възможност на бизнесите 
от двете страни да започнат да търсят възможности за сътрудничество, допълни тя. 
За 2018 г. стокообменът между България и Камбоджа възлизал на 6.2 млн. долара и отчитал ръст от 12.7% спрямо 2017 г. 
Също така е регистрирано увеличение от 161.5% в българския износ, който възлиза на 3.4 млн. щ.д., при 1.3 млн. за 2017 г. 
Двете страни бяха единодушни, че въпреки позитивните тенденции търговският оборот не съответствал на възможностите 
на двете страни. Захариева даде официален обяд от името на премиера Борисов в чест на Хун Сен. 
Двамата обсъдиха и въпроси от отношенията по линия на сътрудничеството между ЕС и Асоциацията на страните от 
Югоизточна Азия. Външният министър поздрави премиера Хун Сен за предстоящото през 2020 г. домакинство на Камбоджа 
на АСЕАН. 
Официалното посещение на Хун Сен е първо на такова ниво за последните близо 40 години. Дипломатическите отношения 
са установени през 1960 г., през 2020 г. България и Камбоджа ще отбележат 60-годишнината от установяване на 
дипломатически отношения. Следващата година предстои Камбоджа официално да открие свое посолство в София. 
 
√ СЕМ се събира за прекратяване на мандата на шефа на БНР 
Първа точка в дневния ред на заседанието на Съвета за електронни медии днес е процедурата за предсрочно прекратяване 
на мандата на генералния директор на Българското национално радио Светослав Костов. Заседанието е насрочено за 14 
часа, предава БНР. Решението СЕМ да пристъпи към стартиране на процедура за предсрочно прекратяване на мандата на 
генералния директор на БНР Светослав Костов беше взето на 9 октомври с гласовете на председателя на медийния 
регулатор София Владимирова и членовете Ивелина Димитрова и Розита Еленова. Тогава с въздържал се гласуваха Бетина 
Жотева и Галина Георгиева. СЕМ даде и 5-дневен срок на Светослав Костов да изложи съображенията си. За да бъде 
прекратен предсрочно мандатът му днес, са нужни три от общо петте гласа на членовете на СЕМ. 
 
√ Цацаров и Гешев на среща с шефовете на US службите 
Главният прокурор Сотир Цацаров и заместникът му Иван Гешев са на посещение в САЩ. Визитата е по покана на 
американската страна за периода 14-17 октомври 2019 г., съобщиха от държавното обвинение. 
В посещението, освен главният прокурор и заместник-главният прокурор, участват още председателят на Държавна 
агенция "Национална сигурност" Димитър Георгиев, председателят на Държавна агенция "Разузнаване" Атанас Атанасов 
и изпълняващият длъжността директор на Служба "Военна информация" Велко Атанасов. 
В работната програма са включени срещи във Федералното бюро за разследване, Съвета за национална сигурност към 
Белия дом, както и в други правоохранителни органи във Вашингтон. 
Основна тема на разговорите е сътрудничеството между правоохранителните органи на САЩ и България, обменът на 
информация, противодействието на корупцията и организираната престъпност, прането на пари, както и действията в 
защита на националната сигурност, допълват от прокуратурата. 
 
News.bg 
 
√ Даваме почти 3 млн. лв. за членство в ОИСР 
Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха 2 817 215 лева да бъдат насочени за дейности по присъединяването на 
България към ОИСР, съобщиха от Министерския съвет. 
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Правителството одобри допълнителни разходи през 2019 година за финансиране на дейности по присъединяването на 
страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Парите от 2 817 215 лева ще бъде разпределени между 10 министерства, Националния статистически институт и Агенцията 
за ядрено регулиране. Това е в съответствие с Пътната карта за действията на България по присъединяването към ОИСР, 
приета с Решение № 789/2017 г. на МС. 
Членството в ОИСР е сред външнополитическите приоритети на България, а получаването на покана за започване на 
преговори е сред непосредствените цели на правителството, се казва в мотивите към решението. 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за 
устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова 
стабилност. 
В момента в ОИСР членуват 37 държави от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. Европейската комисия участва 
в работата на организацията като наблюдател. 
 
√ Правителството одобри промени в бюджета на финансовото министерство  
Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни 
програми и на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година - сумата е в 
размер на 12 356 800 лв., в т.ч. и по показател "Персонал" — 100 000 лева. 
От тези вътрешнокомпенсирани промени средства в размер 1 500 000 лв. ще се дадат по бюджета на Националния 
компенсационен жилищен фонд за изплащане на натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, 
отговарящи на нормативно установените изисквания като притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове.  
Средства в размер на 10 756 800 лв., ще се предоставят съответно като финансов ресурс за проекта "Изграждане на 
съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП "Капитан Андреево" (1 720 000 лв.), за доставка на 
рентгенови системи (2 340 000 лв.) и за разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни 
и комуникационни технологии (6 696 800 лв.) по бюджета на Агенция "Митници" за 2019 г. 
По отношение на разходите за персонал, вътрешната промяна по бюджета на МФ е в размер на 100 000 лв., която е във 
връзка с промените в Устройствения правилник на Министерството на финансите, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 
18 от 2019 г. Увеличаването на разходите за персонал по бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във 
финансовата система на ЕС" е за сметка на намаление на разходите за персонал по бюджетна програма "Защита на 
публичните финансови интереси". 
Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. 
 
БНТ 
 
√ МОСВ засилва контрола по нерегламентирано горене на отпадъци  
Във връзка с предстоящия отоплителен сезон Министерство на околната среда и водите (МОСВ) предприема превантивни 
мерки и засилва контрола по спазване на нормативните изисквания за недопускане на нерегламентирано изгаряне на 
отпадъци, съобщиха от пресцентъра на министерството. 
Изпълнението на контрола е възложено на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), които трябва 
стриктно да следят да се спазва изискването предаването на отпадъци с цел изгаряне да се извършва само въз основа на 
писмен договор с лица, притежаващи документ за изгаряне на отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО). В случай на констатирано нерегламентирано изгаряне ще бъдат наложени принудителни административни мерки. 
Особено внимание при проверките на РИОСВ ще се обръща на нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, 
отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като това е процес, при 
който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни. 
Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми се забранява изоставянето, 
нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, както и изгарянето им с изключение 
на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение. 
Съгласно Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се забранява третирането, в това число 
изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за 
допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
Съгласно нормативната уредба се забранява нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на 
нерегламентирано третиране на строителни отпадъци. Третирането и транспортирането на строителните отпадъци се 
извършва от лица, имащи право да извършват дейности с отпадъци въз основа на писмен договор. 
Като отпадъци могат да бъдат окачествени и употребяваните дрехи, които са предназначени за подготовка за повторна 
употреба, т.е. дейности като сортиране, отстраняване на замърсявания, пране. След сортиране дрехите, които са годни за 
повторна употреба, се предлагат в магазинната мрежа, а всичко друго, което е негодно за предлагане в магазините, се 
класифицира като отпадък, който следва да се предава само на база на сключен писмен договор на лица, които имат 
необходимите документи по ЗУО. 
Общинските съвети определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци. В 
контейнерите за събиране на битови отпадъци или за разделно събиране на отпадъци от опаковки е забранено 
изхвърлянето на строителни отпадъци. 
При констатиране на нерегламентираното изгаряне на отпадъци от страна на физически лица, санкцията, която се налага, 
е в размер до 5000 лв. Еднолични търговци или юридически лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга 
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форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци (например за излезли от употреба гуми и употребявани 
дрехи) се наказват с глоба от 1400 до 4000 лева. 
За маловажни случаи при установяване на нерегламентирано изгаряне компетентните органи налагат глоби в размер от 
10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 
Имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. се налага на еднолични търговци или юридически лица, които 
изхвърлят опасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нерегламентирано изгарят опасни отпадъци (например 
за отработените масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества 
както се класифицират боядисаните дограми). 
 
√ НАП продава имоти на длъжници по Черноморието на символични цени  
Публична продажба на имоти на длъжници към републиканския бюджет извършва Националната агенция за приходите в 
Бургас. Имотите се намират в Слънчев бряг, Елените, Свети Влас, Несебър и Ахелой. Те представляват апартаменти и 
офисни площи и се предлагат на изключително атрактивни цени. 
Крайната мярка се прилага към длъжници, които не са предприели никакви действия за погасяване на натрупаните 
просрочени задължения към републиканския бюджет. Един от най-големите апартаменти се намира в луксозна сграда в 
курортния комплекс „Елените". 
Христо Узунов-говорител на НАП-Бургас: Цените наистина са атрактивни, тук на това място, в този хотел се продава 
тристаен апартамент от 106 квадрата за 42 500 лева. 
Апартамент от 42 квадрата в централната част на Слънчев бряг е обявен за публична продажба на цена от 18 хиляди лева. 
Цените за квадратен метър са от 400 до 600 лева. 
Христо Узунов-говорител на НАП-Бургас: 1300 фирми от Бургаска област са под непрекъснато наблюдение от НАП в 
Бургас. Това са фирми са натрупани задължения всяка от тях с минимум 50 хил. лв. Наблюдаваме ги активно, в активен 
диалог сме с тези фирми и тук целта е наистина задълженията да намаляват. 
От началото на годината териториалната структура на приходното ведомство е провела 242 търга и е събрала 9 милиона 
лева дългове повече от същия период на миналата година. 
 
√ Клиентите плащат все по-високи такси за услугите и операциите в банки 
В последните месеци банковите такси отбелязаха осезаем ръст. Клиентите на трезорите плащат повече както за 
поддръжката на сметките във финансовите институции, така и за операциите, които извършват. 
При теглене на пари в брой клиентите оставят в банката като такса около половин процент за суми над 3000 лв. Разликата 
в тази удръжка при различните банки е около два пъти - тя се движи между 0,3 и 0,6% в зависимост от банката. 
Някои финансови институции повишиха месечните такси за поддръжка на сметка. Ръст има също така при таксите за 
теглене на пари от банкомат, различните видове справки и други. 
За първото полугодие на тази година банковата система на България отчете рекордно висока печалба от 918 млн. лв. 
Заради отрицателните лихви банки в Западна Европа започнаха да прилагат отрицателни лихви и върху депозити на 
потребители, като засега с минусова доходност ще се третират само големи депозити. 
Повече по темата вижте от разговора с финансовия анализатор Иван Стойков, който беше гост в Бизнес.БГ. 
 
√ България и ЕС - какви евросредства ще получим през новия програмен период 
Северозападна България е сред 10-те най-неконкурентни региони в ЕС. Този извод не е нов, но сега се потвърждава и от 
проучване на Европейската комисия, което отговаря на въпроса кои области на Стария континент са най-привлекателни за 
фирмите и гражданите. 
Още по тази тема и по въпросите за усвояването на средства от Европа вижте от Виктория Бояджиева и нейното специално 
интервю за Бизнес.бг с Ангел Беремлийски от Генерална дирекция Регионална политика в Европейската комисия. 
Господин Беремлийски, срещаме се в много ключов момент, когато текат преговорите за бюджета за следващия 
програмен период. Можете ли да напомните на зрителите на “Бизнес.БГ” какви са финансите, които бяха заделени 
за кохезионна политика за България за настоящия програмен период 2014-2020 година и какви средства предстои да 
бъдат разпределени? 
България получава доста сериозна помощ от Европейския съюз по принцип, а и специално от политиката за сближаване 
на Европейския съюз. За сегашния програмен период става дума за 2014-2020 година този ресурс за самата политика 
конкретно, тоест 3 фoнда, които инвестират в приоритетите на тази политика, става въпрос за около 8 милиарда цялостно. 
Само европейски ресурс, към който се добавя и съфинансиранто. Това е важен елемент от самата политика на сближаване. 
Тоест съфинансирането от националния републикански бюджет на съответната държава. Това е инвестицията в сегашния 
програмен период. В следващия програмен период е предвидено едно увеличаване на този ресурс, което също е много 
важен елемент, важно послание към България. По принцип и за политиките за инвестиции в бъдеще, в следващите 10 
години. Става въпрос за увеличение от около 2 милиарда евро. Тоест цялостният ресурс ще достигне 10 милиарда евро. 
В същото време обаче излезе индексът за конкурентоспособност на регионите и данните показват, че в последните 
3 години нашите региони не са се развили кой знае колко, продължава най-слабият, най-бедният регион да е в България 
- Северозападен. Вашият коментар? 
Моето наблюдение е сходно с Вашето, че има в определени региони показатели, които не са се подобрили в последните 
3 години, дори на моменти са се понижили. Става въпрос примерно за Северозападния регион. Ето защо е важен елемент 
и също така е сърцевината и една от основните цели на политиката на сближаване - това да има баланс между инвестиции 
по принцип, конкурентоспособността на една икономика, да се развива потенциалът на тази икономика, но също да се 
наблегне на т.н. териториални различия. Или по-скоро на изглаждането на тези различия. Това беше определено основен 
елемент от сегашния програмен период, където за първи път имахме дори 39 града, които използваха директно ресурс, 
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определяйки собствени приоритети, собствена стратегия за развитие и им беше дадена възможността да изберат 
конкретно проектите. 
Все пак обаче - данните са данни. Къде е проблемът? В недостатъчните средства, които достигат до тези региони, 
недостатъчно добро усвояване или някъде другаде? Защо в рамките на годините, в които България е следена по 
показателите на този индекс няма толкова добро развитие? 
Развитието го има. Тоест, приближаването от гледна точка на страната към средното ниво за Европейския съюз е налице. 
Но естествено съществуват все още проблеми. Тези проблеми са свързани както с демографията, така и с наличието на 
капацитет, наличието на потенциал също така да се развиват тези региони. И затова е важно в следващия програмен 
период наистина да наблегнем на този елемент. Но този ресурс е ограничен. Затова е важно и какво самата страна членка 
добавя към този ресурс. В зависимост от нивото на развитие на конкретния регион, конкретната държава, това, да кажем, 
участие на страната членка се увеличава и намалява. Тоест, конкретно в българския случай съфинансирането е минимално, 
тъй като страната все пак като цяло, а и самите региони, са в по-неблагоприятно положение спрямо останалите региони и 
спрямо средното ниво на Европейския съюз. 
Прави впечатление, че сред факторите, с които се измерва индексът за конкурентоспособност, има един, който се 
отличава с добри показатели у нас за всички региони и преди 3 години и сега. И това е именно "макроикономическа 
стабилност". В същото време обаче други показатели като здравеопазване, образование, пазар на труда, иновации, 
технологии не са добре, нямаме добри резултати и сме под средното равнище на Европейския съюз. 
Регионите и страната по принцип се ползват с така доста добри макроикономически показатели. Това е ясно пределно на 
всички. И макроикономическата стабилност се пренася от националното ниво към регионалното ниво. Това е от 
положителната страна. 
Не се ли слага твърде голям акцент върху сферите, които могат да привлекат инвеститори, за сметка на сферите, 
които подобряват пряко живота на хората? 
Аз мисля, че това е един необходим баланс. Затова и в миналия програмен период инвестирахме в обновяването на някои, 
особено в страната, здрави заведения. Наскоро, 2018 година, одобрихме и един голям проект, които също отне доста 
време за подготовка, но за добро. Става въпрос за големия проект за бърза медицинска помощ. Проектът, за който става 
въпрос, само европейската инвестиция беше около 60 милиона евро. Общата инвестиция мисля, че беше около 100 
милиона евро. Но към него се добавя инвестицията, която се прави в подобряване качеството на учебните заведения и на 
учебните процеси естествено, както и за подобряване на условията за живот в българските градове - енергийна 
ефективност, това са все проекти съсредоточени върху подобряването на средата в самите градове и селища, а също така 
и в качеството на живот. 
 
√ Северозападният регион остава най-бедният в Европейския съюз 
Българският Северозапад остава сред 10-те най-неконкурентни региони в ЕС. Данните са от ново икономическо проучване 
на Европейската комисия, което изследва кои части на Стария континент са най-привлекателни за фирмите и гражданите. 
За последните 3 години всички български региони бележат растеж. Но изостават в сфери като здравеопазване, 
образование и инфраструктура. 
Още важни и интересни данни от проучването, вижте от Виктория Бояджиева. 
Най-красноречиви са данните за Северозапада. Има една добра и една лоша новина. Добрата - за 3 години неговият 
регионален индекс по конкурентоспособност се е повишил от 1.9 до 7.6 пункта. 
Лошата новина - Северозападният регион остава най-бедният в Европейския съюз с най-ниска стойност на Брутния 
вътрешен продукт на глава от населението - 29% от средното за Общността. 
За сравнение, най-богатият е Люксембург, където БВП на глава от населението е цели 262% от средното в Съюза. На нашите 
региони обаче им липсват условия за такъв просперитет. 
Северозападът - за едни дом, за други синоним на бедност. За трети и двете. Но за предприемача Димитър Иванов от 
Враца тук има голям потенциал. Последните години бизнесът му върви много добре. Но не и без помощта на европейски 
програми. 
Димитър Иванов - собственик на фирма за производство на дограма във Враца: Това да ти помогнат с 60% от стойността 
на машините и оборудването, много сериозно помага ние да станем наистина конкурентоспособни и да изнасяме без 
проблем на западните пазари. 
Но какво пречи? Според Димитър, инфраструктурата в региона е лоша и липсват кадри. Оплакванията му не са изненада - 
и Европейският комитет на регионите сочи същите проблеми, редом със здравеопазването и работата на институциите. 
Единственият показател над средното за Съюза е "макроикономическа стабилност", но тя се измерва за цялата страна. 
Пред БНТ вицепрезидентът на Европейския парламент коментира, че причината за резултатите е в лошото разпределение 
на средствата между отделните райони. 
Клара Добрев - Вицепрезидент на Европейския парламент: Цифрите показват, че кохезионната политика е била успешна 
в опита си да сближи всички държави до средното за Съюза. Но различията в самите държави, например Северозападния 
регион и София, никак не са се стопили. Защото правителствата се мъчат да постигнат по-добри показатели на БВП, за да 
улеснят вече развитите райони да привличат още инвестиции. И може би от гледна точка на брой гласоподаватели, 
политическо влияние на хората, които живеят там, бедните региони не са приоритетни за политиците. 
Югозападният регион, където се намира и столицата, е единственият у нас, който не попада в графа "най-бедни", а е сред 
"напредващите региони". Неговият индекс по конкурентоспособност е 44,29 пункта от максимум 100. Най-голям е успехът 
в иновациите, пазара на труда и висшето образование. 
Марк Люметр - Генерален директор на дирекция "Регионална и градска политика": Ако погледнем повишаването на 
заплатите в България - това също показва много добро развитие. И това не се отнася само до региона, в който се намира 
София. Имате около 15% покачване на заплатите за година. Според анализа на европейската регионална дирекция 
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България е пример за това как цитирам "приливът вдига всички лодки". Което означава, че подобрението на държавно 
ниво води до развитие и на регионалното равнище. 
За следващия програмен период за България са предложени с 2 милиарда евро повече средства за регионално развитие. 
Така надеждата е след 10 години новините за Северозапада да са само добри. 
 
√ Посланикът на Турция в специално интервю за БНТ  
Посланикът на Турция в България даде специално интервю за БНТ, в което говори за турската операция в Сирия. 
С н.пр. д-р Хасан Улусой разговаря Цветелина Йорданова. 
Ваше превъзходителство, каква е целта на турската военна операция в северна Сирия и каква предвиждате да е 
нейната продължителност? 
Н.Пр. д-р Хасан Улусой, посланик на Турция в България: Антитерористичната операция, която Турция започна на 9 
октомври, е на принципа на законната самоотбрана и защита на националната сигурност. Целта е прочистване на района 
в североизточна Сирия, на запад от река Ефрат от терористични елементи и създаване в този район на 30-35 км зона за 
сигурност. Тази операция има предистория. Терористичната групировка "Ислямска държава" беше много активна в 
северна Сирия. През 2015 година в борбата срещу нея беше включено и сирийското крило на марксистко-ленинистката 
терористична организация ПКК, която в Сирия е под името Сили за народна защита или Партия "Демократичен съюз". От 
самото начало се опитвахме да обясним, преди всичко на нашите приятели от САЩ, че те са крило на ПКК, че са едно и 
също, но това не доведе до промяна в разбирането една терористична групировка да действа срещу друга в прочистването 
на района. След започването на сегашната операция, на много места са открити плакати и снимки на ръководителя на 
терористичната организация ПКК Йоджалан, който е осъден и е в затвора и става ясна органичната връзка между тези две 
организации. През последната година двете терористични организации заедно извършиха над 300 терористични 
нападения и посегателства на наша територия или в гранични райони на Турция. Има твърдения, че това е 
противопоставяне между кюрди и турци. Това в никакъв случай не е вярно. Става въпрос за борба срещу марксистко-
ленинистката групировка ПКК и нейните клонове в Сирия. 
ЕС осъди военната операция, Вашингтон наложи санкции, как приемате реакциите на международната общност? 
Реакции винаги ще има. Представете си страна, в която почти всеки ден на южната й граница се извършват терористични 
актове, прониквания през границата, умират хора, малки деца остават под бомбите. Редом с това в региона ви протичат 
сепаратистки дейности, извършват се нападения над териториалната цялост. На всичкото отгоре милиони хора от Сирия, 
бягайки от нестабилността и войната идват в страната - това са около 4 млн. души. В такава ситуация какво биха направили 
другите страни? Намирам за неоснователни опасенията, че борбата срещу ИД ще отслабне, тъй като досега Турция е 
неутрализирала над 4000 бойци на тази терористичмна организация. Турция е единствената страна, която се бори срещу 
тази организация на терен. Турция ще поеме и своята отговорност, след като прочисти тези райони, по отношение на 
чуждестранните терористи - онези членове на ИД, които са държани в затвори и техните семейства. От правна гледна точка, 
е редно тези терористи да се върнат в своите страни. Важно е и завръщането на членовете на семействата им и тяхното 
реабилитиране. Много от тях са дошли от страни - членки на ЕС. Тук искам да подчертая, че доколкото ми е известно, сред 
чуждестранните бойци - терористи няма нито един български гражданин. 
Как гледате на ролята на България в тази ситуация и в диалога с ЕС, за който страната ни настоява и предвид 
утрешната среща на върха в Брюксел на лидерите на страните от ЕС? 
Нашият съсед, приятел и съюзник България ни разбира много добре, приемаме това със задоволство. Българската страна 
е за поддържане на диалога между Турция и ЕС и не е настроена позитивно по отношение на евентуални санкции спрямо 
Турция. Изказваме своята благодарност, тъй като това е разумният подход. След Съвета по сигурността, е отправен призив 
за прекратяване на операцията, която Турция води. Едно от притесненията е, че би възникнала хуманитарна криза, която 
би създала миграционен натиск. Всъщност е тъкмо обратното, благодарение на тези операции, хуманитарните кризи 
намаляват и чрез прочистване на тези райони от терористи, ще се даде възможност на доброволен принцип и по един 
сигурен начин, между един и два милиона бежанци да се завърнат в своята родина. А това ще доведе до намаляване на 
миграционния натиск. 
Ще продължи ли Анкара да спазва споразумението с ЕС за бежанците и може ли България да очаква засилен 
миграционен натиск по южната си граница? 
Бих искал отново да подчертая, че в това отношение ние имаме едно прекрасно сътрудничество с България, което може 
да служи за пример. Турция ще продължава да спазва споразумението с ЕС, така стриктно, както и досега, няма съмнение 
в това. Но още от самото начало на този процес ЕС е тази страна, която не изпълнява своите ангажименти в много сфери - 
във финансовата част, във визовата либерализация. 
Има ли Анкара намерение да поиска задействане на чл. 5 от Вашингтонския договор при сегашната военна операция 
и има ли основания за това? 
Това е интересен въпрос. В историята веднъж вече е прилаган чл.5 от Вашингтонския договор във връзка с международната 
борба с тероризма. Както е известно след ужасната атака на Ал Кайда през 2001 година, нашият съюзник САЩ се позова 
на чл. 5 от Северноатлантическия пакт за колективна отбрана. След призива съюзническите страни, включително и Турция, 
се включиха в операцията в Афганистан и дадоха най-добрия отговор на цивилизования и демократичен свят срещу 
международния тероризъм. По отношение на борбата с тероризма, ние очакваме от нашите приятели и нашите съюзници, 
най-малкото разбиране и проявяване на солидарност. Ако успеем да постигнем това, да накараме нашите съюзници и 
приятели да проявят солидарност с нас, ще бъде голям успех. 
 
√ Новият посланик на САЩ Херо Мустафа пристигна в България 
Новият американски посланик в България г-жа Херо Мустафа и семейството й пристигнаха у нас. 



8 

 

Херо Мустафа от Калифорния е новият извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България. Тя бе посочена за посланик 
от президента Доналд Тръмп. 
Г-жа Мустафа замени на този пост Ерик Рубин. Тя е дипломат от кариерата. Преди назначението си в нашата страна тя е 
заместник-ръководител на посолството на САЩ в португалската столица Лисабон. Преди това е била съветник по 
политически въпроси в посолството на американското посолство в Индия. 
Във Вашингтон г-жа Мустафа е била съветник в администрацията на вицепрезидента Джо Байдън по въпросите на Близкия 
изток, заместник-директор на Дирекцията за Афганистан в Държавния департамент. Също така г-жа Мустафа е била 
директор в Съвета за национална сигурност. 
Г-жа Мустафа е родена през 1973 г. в град Ербил, Ирак и произхожда от кюрдско семейство. Две години от детството си 
прекарва в лагер за бежанци. През 1976 г. семейството й получава право на убежище в САЩ. 
Тя има бакалавърска диплома от Джорджтаунския университет и магистърска от Принстън. Г-жа Мустафа говори девет 
езика, включително арабски, руски, хинди и фарси. 
От балканските езици тя говори гръцки и турски. На Балканите тя започва да работила в неправителствения сектор в Босна, 
а през 1999 г. в американското посолство в Атина. За живота на г-жа Мустафа е посветен документалният филм 
"Американски герой". 
 
√ Скопие зове за консенсус в ЕС за разширяването  
Ще започнат ли Северна Македония и Албания преговори за присъединяване към ЕС? Отговорът се очаква от срещата на 
върха на съюза, която започва утре в Брюксел. Външните министри вчера не постигнаха консенсус. След германско-
френската среща в Тулуза днес стана ясно, че канцлерът Меркел не е убедила президента Макрон да се откаже от 
съпротивата си, но разговорите ще продължат утре. От Брюксел премиерът на Северна Македония Зоран Заев предупреди, 
че при отрицателно решение, правителството му ще падне и призова Европа да не лишава страната му от заслуженото. 
Зоран Заев направи серия от изказвания, в които цветисто предупреди, че ако не получи зелена светлина за преговори за 
членство в ЕС, правителството му ще е мъртво. Защото ще загуби мнозинството си в парламента в Скопие. Без мотивация 
и помощ от Европа не знам как ще продължим в тази насока в бъдещето, каза още Заев, след пристигането си в Брюксел 
тази вечер. 
Зоран Заев, министър-председател на Северна Македония: Уважаеми лидери на ЕС, недейте да гасите блестящите 
звезди, към които се стремим! Недейте да се превръщате в препятствие за нас! Бъдете наши герои! 
Еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан призова евролидерите да изпълнят ангажимента си към Северна 
Македония и Албания. 
Френският президент Еманюел Макрон обаче остава непреклонен засега: 
Еманюел Макрон, президент на Франция: Искам да изпратя положителен сигнал към тези лидери, но сериозно 
погледнато трябва да им кажа: този път ние имаме нужда от повече време, за да направим нещата както трябва. 
От Брюксел Зоран Заев още веднъж благодари за подкрепата на България за начало на преговори със Северна Македония: 
Зоран Заев, министър-председател на Северна Македония: Досега се разбрахме за 5-6 исторически личности, 4 
исторически глави са решени. Продължаваме напред и вярвам, че ще намерим решения и за оставащите въпроси. Досега 
успяхме да решим по-големите неща - със сигурност и за останалото ще се разберем. Ние сме големи приятели и това 
приятелство трябва да продължи. Няма как иначе. 
Изпълнението на договора със Северна Македония днес коментира и вицепремиерът Красимир Каракачанов: 
Красимир Каракачанов, вицепремиер: - Има ли шанс проблемът с Гоце Делчев да бъде преодолян? - Като няма, ще си 
седят в антрето и ще чакат. Нали се сещате, че никога няма да ес съглася на компромис с българската история в името на 
това да ходят скопските политици да ми се кипрят в Брюксел и да ми се правят на европейски политици. 
Личността на Гоце Делчев е една от темите на поредното заседание на съвместната историческа комисия - този път в 
Охрид. 
 
√ Окончателно: Лаура Кьовеши е главен прокурор на ЕС  
С решение на лидерите на политически групи и на председателя на Европейския парламент румънката Лаура Кьовеши 
окончателно беше одобрена за първи главен прокурор на Европейския съюз. 
С това официално започва седемгодишният й мандат. Преди дни положително решение по кандидатурата на Кьовеши взе 
и Съвета на Европейския съюз. 
Новосъздадената европейската прокуратура ще е базирана в Люксембург и трябва да започне работа в края на следващата 
година. Тя ще преследва престъпления срещу европейския бюджет като злоупотреби, корупция или трансгранични 
измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро. 
Сред 22-те страни-учредителки е и България, останалите пет еврочленки могат да се присъединят, когато решат. 
 
Investor.bg 
 
√ Намаляването на регионалните различия ще е приоритет за Европа за период 2020+ 
България ще се включи в пилотни мерки за развитие на функционални зони и инвестиции в подобряване на живота на 
хората, посочи Деница Николова от МРРБ 
Намаляване на дисбалансите между регионите в икономически, социален и териториален план в следващите десет 
години. Това е една от основните цели, залегнали в основополагащия стратегически документ за провеждането на 
регионална политика в ЕС - Териториален дневен ред 2030. Документът беше обсъден по време на форум на генералните 
директори, отговорни за кохезионната политика, териториалното сближаване и градските въпроси, който се провежда в 
Хелзинки, Финландия, в рамките на финландското председателство на Съвета на ЕС. 
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България бе представлявана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, 
съобщи пресцентърът на строителното ведомство. 
Териториалният дневен ред 2030 предпоставя шест основни приоритета, ориентирани към специфичните територии, към 
които следва да бъдат прилагани мерките на държавите за комплексно решаване на предизвикателствата пред тях. 
Приоритетите извеждат основни направления за фокус към функционалните зони, интегрираните проекти и 
взаимодействието на заинтересованите страни в партньорства за постигането на целите. 
Така например се извежда направление, ориентирано към осъществяване на мерки над административните граници на 
населените места, като така фокусът ще бъде поставян върху специфичните предизвикателства и нужди на функционални 
зони с подобни географски характеристики и ресурси – например планинска, морска, Дунавска, зона с по-слабо развити 
територии и др. 
„Важно условие ще е да се отчитат разликите между териториите, защото едно решение валидно за всички и 
конвенционален подход не биха могли до допринесат за намаляване на регионалните дисбаланси“, коментира зам.-
министър Деница Николова. 
Тя допълни, че местните и регионални нужди следва да бъдат определящи за конкретната територия. 
„Изпълнението на Дневния ред е ключово определящо за политиката на сближаване на ЕС, затова се предвижда всяка 
държава-членка, институция и организация да има своя определена роля в изпълнението му. Очаква се държавите да 
бъдат основни двигатели в изпълнението на целенасочени мерки чрез бъдещите програми, финансирани с европейски 
средства“, коментира зам.-министър Николова. 
Изпълнението му се предвижда да бъде осъществявано чрез наличните средства за Кохезионна политика на местно, 
регионално, национално и наднационално равнище. В допълнение се предвижда подкрепа от международни финансови 
институции, като Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. 
Участниците във форума настояват да започне изпълнението на Дневния ред чрез пилотни мерки, в които да се включат 
държавите, които имат интерес. 
Фокусът и оформеният проект на обсъждания Териториален дневен ред се очаква да бъде приет на среща на министрите 
през 2020 г. по време на ротационното председателство на Съвета на ЕС от Германия. 
„Приоритетите в документа съответстват на визията на МРРБ в провежданата реформа в регионалната политика и 
планиране. При структуриране на новия програмен период след 2020 г. основен фокус е именно определяне и изпълнение 
на териториално-ориентирани мултисекторни мерки за комплексно преодоляване на специфични предизвикателства в 
районите за планиране“, изтъкна още Деница Николова. 
Тя добави, че с новия подход в регионалната политика, страната ни създава предпоставки за формиране на партньорства 
на над-общинско и областно ниво и включване на регионалните съвети за развитие като подкрепящ орган при вземането 
на решения за осъществяване на инвестиции с европейски средства, както и предпоставки за гъвкавост при определяне на 
видовете инвестиции и типове мерки за всеки район. 
„България подкрепя възможността за участие в пилотните мерки, като основните и водещи теми, в които заявяваме 
позиция за участие са развитие на функционални зони, както и инвестиции, ориентирани към основната тематична цел за 
развитие на ЕС - „Европа близо до хората“, коментира още заместник-регионалният министър. 
 
√ ДФЗ преведе първите 19 млн. лева на 4461 животновъди 
Земеделските стопани получават помощта за отглеждането на говеда и биволи от Кампания 2019 
Държавен фонд "Земеделие" преведе над 19,193 млн. лева от първия транш на 4461 животновъди, заявили Схемата за 
преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. 
Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема, е определена със 
Заповед от 9 октомври на министъра на земеделието и храните Десислава Танева. 
От ДФЗ уточняват, че ставката за говеда е по 96,44 лв, а за биволи - по 168,76 лв. 
Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат 
земеделските стопани, които са отглеждали десет или повече говеда и/или десет или повече биволи, регистрирани към 28 
февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в 
стопанствата си поне 70 процента от референтния брой животни. 
 
БНР 
 
√ Българска хранителна банка с апел: Бизнесът да дарява храна! 
В Световния ден на прехраната, 16 октомври, отчитаме заниженото участие на бизнеса в даряването. От началото на 
годината до месец август, малко над 130 тона храни с къс срок на годност са преминали през мрежата ни, за да достигнат 
до 16 хиляди нуждаещи.  
Това съобщи изпълнителният директор на Българската хранителна банка Цанка Миланова в интервю за Радио Стара 
Загора. Законът за безвъзмездното предоставяне не проработи ефективно и за индустрията не е стимул, а е дори нова 
пречка, посочи Цанка Миланова. 
Пилее се изключително много храна, изхвърляна на боклука или изгаряна в екарисажите, това е тенденция в световен 
мащаб. Само за България годишно са над 670 хиляди тона годна за консумация, допълва Миланова. 
В световен мащаб се унищожава почти една трета от произведената храна, докато всеки четвърти човек на планетата 
гладува.  
За да насочи вниманието на обществеността към този проблем, по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие 
на ООН в 150 страни се отбелязва 16 октомври – Световният ден на прехраната, в това число и България. Денят обединява 
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хора и организации с цел по-голямо ангажиране по въпросите на бедността и недохранването и начините за справяне с 
негативните последици от този глобален проблем. 
Хранителните банки са част от разумното решение – те съществуват от десетки години и спасяват от унищожение годни и 
качествени продукти, като ги преразпределят до нуждаещите се от подкрепа милиони бедни хора. 
 
√ Обмисляйте по 100 пъти всяко потребителско решение, индуцирано от технологиите  
Десислав Данов е специалист по защита на потребителите на финансови услуги от сдружението Fintechguardian. В 
предаването "Радиоприемница" той обясни, че обстановката в тази област е доста сложна, тъй като от едната страна на 
барикадата е разпръснатата група на гражданското общество, което трудно се консолидира върху една идея, трудно 
намира ресурси да я реализира, а от другата страна е добре организираният финансов сектор, който има сметка да 
прокарва законови промени, които са в негова полза. По този начин потребителят обикновено се оказва в неизгодна 
позиция поради комбинация от редица фактори. 
Рисково поведение от потребителска гледна точка във финансово отношение може да бъде такова, което е несъобразено 
с личните възможности или да е мотивирано до голяма степен от някакви зависимости. Технологиите са своеобразен 
мултипликатор на ефект - когато се използват за нещо добро те мултиплицират положителния ефект и обратно. 
Дигиталните технологии позволяват да се премине на едно ново ниво, което по някакъв начин става всеобхватно. В тази 
група попадат и финансовите услуги. Сегашното ниво на дигитализация и това, което ни очаква в бъдеще, излагат на риск 
обикновения ползвател на този вид услуги да стане жертва на много по-сложни манипулации от това, което е било до 
момента, предупреди Данов.   
Заплахите пред потребителите днес са "неописани в нито една карта територии", които е много трудно да се навигират. 
Затова всяко потребителско решение, индуцирано от технологии, трябва да бъде много добре обмислено, защото в 
противен случай то може да се окаже напълно емоционално обвързано и да не е свързано със здравия разум. 
Десислав Данов обърна внимание на проблема, че голяма част от дигитализираните услуги всъщност са средство за 
маркетинг. Когато потребителят веднъж е изплозвал дадена услуга, той попада в т. нар. "заден двор", който може да бъде 
"бизнес процеси от 19-и и 20 век".  
С други думи дори да бъде използвано например дигитално банкиране, когато възникне проблем потребителят трябва да 
намери правилния служител в банката и да започне да се разправя с него. Тази "сива зона" между "дигиталната врата" 
и "средновековния заден двор" е много проблематична. 
Съветът, който специалистът даде в заключение към всички слушатели на Радио София, бе съвсем прост, рационален и 
категоричен: "Един час преди лягане не пипайте никакви екрани, за да можете да спите спокойно и да не взимате глупави 
решения!" 
 
√ Разширяване на търговския излишък на еврозоната през август след спад на вноса  
Търговският излишък на еврозоната се разшири рязко през август спрямо предходния месец благодарение на спад на 
вноса при слабо нарастване на износа, показват данни на Евростат. 
Според европейската статистика търговският излишък на еврозоната на сезонно-коригирана база се разшири през август 
до 20,3 млрд. евро от 17,5 млрд. евро през юли и очаквания за позитивен баланс в размер на 18,0 млрд. евро. 
Износът нарасна спрямо юли с 0,4% до 177,4 млрд. евро, но спрямо година по-рано се сви с 2,2%, като в същото време 
вносът се понижи с 1,2% на месечна база до 162,6 млрд. евро и отбеляза спад с 4,1% спрямо август 2018-а година. 
На сезонно-некоригирана база търговският излишък в рамките на еврозоната обаче се сви до 14,7 млрд. евро от 24,8 млрд. 
евро през юли и спрямо 11,9 млрд. евро година по-рано. 
В рамките на целия Европейския съюз търговският баланс спрямо останалия свят също излезе на дефицит през месец 
август от 12,1 млрд. евро спрямо дефицит за 7,9 млрд. евро точно преди година, като износът на стоки от ЕС се понижи на 
годишна база с 3,3% до 154,2 млрд. евро, докато вносът в съюза се понижи с 0,6% до 166,3 млрд. евро. 
В същото време търговският излишък на ЕС със САЩ се увеличи през първите осем месеца на 2019-а година, докато 
дефицитът с Китай се разшири. 
Излишъкът на ЕС спрямо САЩ нарасна през периода януари - август до 102,7 млрд. евро от 90,6 млрд. евро точно година 
по-рано, докато дефицитът с Китай за първите осем месеца на 2019-а се разшири до 127,4 млрд. евро от 116,3  млрд. евро 
преди година. 
 
√ Забавяне на инфлацията в еврозоната през септември до 3-годишно дъно от едва 0,8% 
През септември годишната инфлация в еврозоната се забави неочаквано силно до близо 3-годишно дъно в резултат на 
спад на енергийните цени и рязко отслабване на ценовия растеж при хранителните стоки, показват низходящо ревизирани 
окончателни данни на Евростат. 
Това вероятно ще породи нови опасенията за състоянието на европейската икономика и може да поднови дебата в 
рамките на ЕЦБ как централната банка да преследва целта си за поддържане на инфлацията близо, но под 2% в 
средносрочен план. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в еврозоната се повиши през септември с 0,2% на месечна база, но на годишна 
база нарасна с едва 0,8% след повишение с 1,0% през август, като това е най-ниската инфлация в региона от ноември 2016-
а година, когато тя се повиши с 0,6 на сто. 
Забавянето на инфлацията е в резултат най-вече на спад с 1,8% на енергийните цени след тяхно понижение на годишна 
база с 0,6% през август и на доста по-сдържано повишение на цените на храните, алкохола и тютюневите изделия с 1,6% 
след техен растеж с 2,1% месец по-рано. Цените на услугите се повишиха през септември с 1,5% след растеж с 1,3% през 
август. 
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Инфлация в страните - членки на ЕС през септември 2019 г. 

 
Основния индекс на потребителските цени (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на 
енергията) обаче се подобри през септември с 0,4% на месечна база и нарасна с 1,0% на годишна база (тримесечен връх) от 
0,9% през август. Трябва да се има предвид, че именно основният индекс на потребителските цени се следи внимателно 
от ЕЦБ като индикатор за текущото и бъдещото поведение на инфлацията в региона. 
В рамките на целия Европейския съюз потребителската инфлация през септември също се повиши на месечна база с 0,2%, 
но годишната инфлация се забави до 1,2% от 1,4% през август, отбелязвайки също най-слабо повишение от ноември 2016-
а година. 
Най-ниски годишна инфлация беше регистрирани в Кипър (понижение с 0,5%), следвана от Португалия (с 0,3%), Гърция (с 
0,2%), Испания (с 0,2%) и Италия (също с 0,2%), докато най-висока инфлация беше отчетена в Румъния (ръст с 3,5%), 
Словакия (с 3,0%) и Унгария (с 2,9%). 
Според Евростат потребителската инфлация в България през септември се понижи с цели 1,2% на месечна база, докато 
растежът ѝ на годишна база се забави рязко до 1,6% от 2,5% през август. Това отрежда на нашата държава 12-та позиция 
по отношение на годишна инфлацията спрямо всичките 28 страни - членки на съюза. 
 
√ Кристалина Георгиева от МВФ обеща "неумолимо" фокусиране върху равенството между половете  
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева обеща да се бори за по-голямо 
равенство между половете както в рамките на фонда, така и по целият свят, заявявайки пред пълна публика: "Пригответе 
се. Това ще стане". 
Георгиева, първото лице от развиваща се икономика като България, което ръководи МВФ и едва втората жена начело след 
Кристин Лагард, каза на есенната среща на МВФ във вторник, че предстои тежка работа, дори в рамките на водещия 
международен кредитор, където жените представляват едва 25% от най-висшестоящите позиции, предаде Ройтерс. 
Българската икономистка и бивш изпълнителен директор на Световната банка говори открито за своите белези от битки 
след десетилетия в международните институции. Тя каза, че икономическите проучвания ясно показват, че подобряването 
на равенството между половете ще стимулира икономическия растеж. 
Г-жа Георгиева подчерта, че подкрепя квотите за частния сектор, за да се ускори по-доброто представителство на жените 
в най-висшите етажи на управлението, като се позовава на проучвания на МВФ, че компаниите увеличават резултатите си 
с 8% до 11%, ако имат жени в своите управленски структури и във висшето ръководство. 
"Подкрепям квотите, защото в противен случай ще ни отнеме много време да стигнем до там, докъдето искаме да 
стигнем“, посочи тя. 
Ройтерс напомня, че когато поема длъжността изпълнителен директор на Световната банка през 2017-а година, 
Кристалина Георгиева си постави за цел постигането на равенство между половете в главните управленски постове и 
банката изпълни тази цел година по-късно, или две години по-рано от заложеното. 
Георгиева също така каза, че тя също ще даде приоритет на равенство при заплащането в МВФ, като отбеляза, че чак когато 
тя е достигнала ръководна длъжност в Световната банка, е разбрала колко нейната заплата изостава от тази на колегите ѝ 
мъже от много години насам. 
Шефът на МВФ отбеляза, че разликата в заплащането между половете е средно 16% в развитите икономики, като в Южна 
Корея е достигнала дори цели 37 на сто. 
Георгиева похвали нов работен документ на МВФ относно незаплатения труд, който показа, че жените полагат средно по 
2,7 часа повече грижи за деца, почистване в къщи и друга неплатена работа на ден спрямо мъжете. 
Проучването на Фонда показва, че разликата между половете в незаплатени часове се е свила в развитите икономики, но 
традиционните неравновесие между половете остава в повечето страни. 
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Дори в Норвегия, една от най-егалитарните страни в изследването, жените вършат с 20% повече неплатена работа от 
мъжете, докато в Пакистан те вършеха 1000% повече работа, отбеляза г-жа каза Георгиева. 
Според нея, ако подобна неплатена работа беше включена в изчисленията на брутния вътрешен продукт, това би 
увеличило икономическото производство с цели 35% в световен мащаб. Отделните страни биха могли значително да 
увеличат БВП, като привлекат повече жени в работната си сила. 
Кристалина Георгиева подчерта това, което тя определи като свой "неумолим" ангажимент за справяне с неравенството 
между половете, използвайки инструментите за бюджетиране на Фонда и други инструменти, за да помогне на държавите 
да намалят бариерите пред жените в платената работна сила. 
"Няма как никое общество да просперира, без да използва таланта на всички свои хора - мъже и жени", посочи тя. 
 
√ ООН изрази безпокойство за хуманитарната ситуация в Сирия 
Съветът за сигурност на ООН изрази безпокойство заради опасността от влошаване на хуманитарната ситуация в 
североизточната част на Сирия и възможното бягство на бойци на "Ислямска държава" от затворите под кюрдски контрол.  
Изявлението е прието единодушно в Съвета, като в него не се споменава турското настъпление в района, предприето на 9 
октомври.  
Различни източници предават, че сирийската армия е навлязла в град Ракка в североизточната част на Сирия, а руски и 
сирийски части са в околностите на Кобане на северозапад. 
Днес се очаква ситуацията в Сирия да бъде обсъдена по време на среща между турския държавен глава Реджеп Ердоган и 
американския вицепрезидент Майк Пенс. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Футболни диагнози - бившият собственик на "Левски" Тодор Батков; 
- Колко часа работи българинът без пари? Изчисленията на работодатели и синдикати; 
- България, Турция и Европа - посланик Хасан Улусой специално за БНТ; 
- Тежестта на лекотата - Стефан Вълдобрeв за музиката и смисъла; 
- Местни избори 2019: Георги Славов в битката за Ямбол; 
- Какъв ще е новият общински съвет в София? Борис Панкин, кандидат на "Движение 21" 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Битката за Плевен: Основните претенденти за кметския пост - от Плевен специалното предизборно студио на "Тази 

сутрин" по bTV. 
- Поканени са четирима основно претенденти - Георг Спартански - настоящият кмет, Илиян Йончев от БСП, 

Мирослав Петров от ГЕРБ и Калин Поповски от ВМРО. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 октомври 
София 

- От 09:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН, ще се проведе международната конференция на тема: 
актуалните проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и приносът на учените от БАН в 
прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. 

- От 10.00 часа, в ректората на Национална спортна академия „Васил Левски" президентът Румен Радев ще открие 
конференция „Спортът, децата и бъдещето" с участието на водещи експерти в областта на медицината, 
психологията, педагогиката, физическото възпитание. 

- От 10.00 часа, в ректората на Национална От 13:00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча"-23., ще се 
проведе пресконференция на партията. 

- От 10:30 часа зам.-кметът на София Дончо Барбалов ще посети 5 МБАЛ, където със средства на СО е закупена и 
функционира нова медицинска апаратура. 

- От 14.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще награди с отличия шестима изтъкнати 
българи. 

- От 14.00 часа на редовен брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и 
произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 

- От 15.30 часа президентът Румен Радев ще се срещне на „Дондуков" 2 с генералния секретар на „Репортери без 
граници" Кристоф Делоар. 

***  
Благоевград 

- От 11.00 часа в карето между улиците „Хилендар" Александър Стамболийски" № 24 ще се състои официалното 
откриване на нова детска площадка, изградена от Общината с финансовата подкрепа на „ЧЕЗ Електро България" 
АД. 

***  
Варна 

- От 12.30 ч. в Голямата зала на хотел „Адмирал" в курорта „Златни пясъци" ще се проведе пресконференция по 
повод Годишната национална конференция МОРЕ -Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти. 

***  
Карлово 

http://bnr.bg/horizont/post/101179193/erdogan-i-putin-shte-se-sreshtnat
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- От 16.30 часа в Обредния дом, Българска търговско-промишлена палата организира официално откриване и 
тържествено освещаване на къща „Иван Грозев", ще бъде представена експозиция за живота и дейността на 
карловския предприемач и индустриалец Иван Грозев. 

***  
Ловеч 

- От 14:30 часа на алея „Баш Бунар", Световен ден на ходенето се организира в Ловеч. 
***  
Перник 

- От 10:00 часа в зала „Панорама", ще се състои обучение от страна на ЦИК към Общинските избирателни комисии 
(ОИК) във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

***  
Пловдив 

- В 09.30 часа в централния офис на ГЕРБ ще се състои пресконференция с участието на народния представител и 
член на ИК на ГЕРБ Менда Стоянова, кандидата на ГЕРБ за кмет на Пловдив Здравко Димитров, председателя на 
СДС Румен Христов и Тони Симидчиева от СДС - Пловдив. 

*** 
Русе 

- От 11.00 часа в зала „Свети Георги" на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на Постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

***  
Смолян 

- От 09.00 часа в Сесийната зала на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 10.00 часа в 101 Алпийски полк ще се проведе ден на отворените врати. 
- От 11.00 часа от площад „България" до площад „Свобода" ще се проведе ученическа лекоатлетическа щафета „107 

години от Освобождението на Родопите". 
 
Economic.bg 
 
√ Агенцията за инвестиции не знае за повишена оферта към Volkswagen 
По-рано президентът Плевнелиев заяви, че правителството е готово да субсидира германската компания с 260 млн. 
евро  
Директорът на Агенцията за инвестиции Стамен Янев не потвърди думите на почетния председател на автомобилния 
клъстер и бивш президент Росен Плевнелиев (2012-2017 г.), че България е удвоила стойността на субсидията, която е готова 
да представи на Volkswagen. В интервю за БНР Янев припомни, че страната ни е член на Европейския съюз и не може да 
не се съобразява с рестриктивните правила по отношение на държавната помощ за търговски дружества, тъй като това 
изкривява конкуренцията. 
По-рано през деня Плевнелиев заяви пред националното радио, че правителството е увеличило финансовото си 
предложение към германския концерн от 135 на 260 млн. евро. „Можем да разширим сътрудничеството с Volkswagen в 
различни сфери. България тепърва ще изгражда електрическа инфраструктура за електрически автомобили. Имаме идеи 
как с допълнителни инфраструктурни и образователни мерки да подкрепим Volkswagen", коментира президентът. 
Според Янев, който днес е провел среща с икономическия министър Емил Караниколов по темата, страната ни в момента 
се придържа към подадената инвестиционна оферта към Volkswagen, но запазва възможностите за нейната промяна. Той 
припомни, че в случая не става въпрос за публичен търг е важно да се запази конфиденциалност на финансовите 
параметри, за да гледат инвеститорите на България като на предвидим партньор. 
„Смея да твърдя, че ние като екип, от страна на правителството, анализираме ситуацията, разглеждаме опциите и ако има 
възможност, съгласно европейското законодателство, ако рестриктивните правила, свързани с финансовата подкрепа за 
инвеститори ни позволят, бихме могли да разгледаме и преразгледаме нашето финансово предложение“, каза лаконично 
Янев. 
Междувременно от публикации в румънската преса става ясно, че Букурещ започва отново преговори с Volkswagen за 
откриване на завода в Румъния. 
 
√ В световната икономика тиктака бомба за 19 трлн. долара 
Тя ще избухне в случай на нова рецесия, гласи доклад от Международния валутен фонд 
Въпрос на време е световната икономика да бъде взривена от бомба за 19 трлн. долара, която би избухнала в случай на 
рецесия. Въпросните трилиони са натрупани фирмени дългове, които растат, тъй като ниските лихви насърчават 
компаниите да теглят още кредити. Това предупреждение идва от Международния валутен фонд (МВФ), пише The 
Guardian. 
Докладът на Фонда гласи, че почти 40% от корпоративния дълг в осем държави - САЩ, Китай, Япония, Германия, 
Великобритания, Франция, Италия и Испания - няма да може да бъде обслужван, ако следващата рецесия е дори 
наполовина толкова сериозна, колкото тази от 2008 г. 
МВФ се опасява, че натрупването на дълг прави световната финансова система изключително уязвима и предупреждава 
държавите да не повтарят грешката от началото на хилядолетието, когато предупредителните знаци за пазарен крах бяха 
игнорирани. 
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Институцията предупреждава още, че цените на акциите в САЩ и Япония са надценени, а кредитният спред на 
облигационните пазари - компенсацията, която инвеститорите искат срещу риска, изглежда твърде нисък, ако се вземе 
предвид състоянието на световната икономика. 
По думите на автора на последния доклад, при наполовина по-слаба рецесия спрямо тази от 2007 - 2008 г., дългът, който 
компаниите дължат и по който не могат да покрият лихвите с печалбата си, може да нарасне до 19 трлн. долара или общо 
40% от общия корпоративен дълг в икономиките, включени в изследването. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Отлагат встъпването в длъжност на новата Европейска комисия с един месец 
Урсула фон дер Лайен ще се наложи да почака още месец, преди да оглави следващата Европейска комисия, тъй като 
Европейският парламент отложи вчера гласуването за назначаването на нейния екип, съобщи Асошиейтед прес. 
Новата ЕК трябваше да встъпи в длъжност на 1 ноември, но евродепутатите отхвърлиха трима от предложените кандидати 
за еврокомисари, което забави целия процес, припомня БТА. 
Председателят на ЕП Давид Сасоли и лидерите на отделните политически групи се срещнаха вчера и решиха да не 
включват гласуването за утвърждаването на новата ЕК в дневния си ред за пленарната сесия през идната седмица. 
Говорител на ЕП каза, че евродепутатите искат вотът да се състои навреме, за да може ЕК да започне работа на 1 декември. 
Той призова за бързо излъчване на кандидати за еврокомисари от Франция, Румъния и Унгария. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на по-големи американски запаси 
Котировките на петрола се понижиха тази сутрин в азиатската електронна сесия, след като браншови данни отчетоха по-
голямо от очакваното увеличение на запасите в САЩ. Ценовият спад все пак бе ограничен от коментар на американския 
финансов министър Стивън Мнучин за търговската сделка с Китай, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Сортът Брент от Северно море, чиято стойност е референтна за европейския пазар, поевтиня с 47 цента до 58,95 долара за 
барел. 
Американският лек суров петрол понижи цената си с 48 цента до 52,88 долара за барел, след като по-рано в търговията 
един барел се обезцени с над 1 процент до 52,76 долара. 
Петролните запаси на САЩ са скочили с 10,5 милиона барела до 432,5 милиона барела през седмицата до 11 октомври, 
сочи седмичният доклад на Американския петролен институт, публикуван преди днешните официални данни на 
правителството. 
Анализаторите очакваха увеличение от около 2,8 милиона барела за миналата седмица. 
И все пак надеждите за възможно търговско споразумение между САЩ и Китай ограничиха донякъде поевтиняването на 
суровината, след като Мнучин обяви, че преговарящите вече работят по текста на сделката. 
 


