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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
AИКБ 
 
√ АИКБ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ООН ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ ПРОДЪЛЖАВАТ И РАЗШИРЯВАТ ПАРТНЬОРСТВОТО СИ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Организацията на ООН за промишлено развитие – United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) подновиха споразумението си за сътрудничеството и разшириха 
неговия обхват. Документът беше подписан от генералния директор на UNIDO Ли Йонг и главния секретар на АИКБ д-р 
Милена Ангелова в седалището на международната организация във Виена. Споразумението дава възможност на най-
представителната работодателска организация в България да получава и обменя знания, опит, информация и технологии, 
които да допринесат за подобряване на производителността на българската икономика. 
В края на 2016 г. АИКБ стана първата работодателска организация в България, която стартира партньорство с UNIDO. 
Сътрудничеството с Организацията на ООН за промишлено развитие е важен елемент за постигане на целите на АИКБ в 
областта на устойчиво развитие и за оказването на съдействие на членовете на организацията за достъп до информация и 
добри практики в тази област. 
 

Меморандумът за партньорство дава възможности и на 
двете организации за разработване на проекти и 
политики за повишаване на конкурентоспособността на 
малките и средните предприятия за справяне с ключови 
глобални предизвикателства като дигитализация и 
киберсигурност, за балансиране на знанията и уменията 
на бъдещата работна сила и използването на нови 
технологии. 
„За АИКБ е чест да разшири сътрудничеството си с 
UNIDO. Решени сме да проучим и допълнителни 
възможности за задълбочаване на партньорството ни, 
включително чрез оказване на подкрепа по дейностите 
за техническо сътрудничество на UNIDO, стартиране на 

съвместни инициативи за изграждане на допълнителен капацитет, както и споделяне на опит и добри практики с другите 
държави членки на Организацията на ООН за промишлено развитие“, заяви главният секретар на АИКБ д-р Милена 
Ангелова по време на подписването. 
Д-р Ангелова приветства идеята за участието на АИКБ при изграждане на капацитет за държавите членки на UNIDO, които 
са кандидати за членство в ЕС, по отношение на подготовката на проекти за кандидатстване за структурните фондове на 
Съюза. Тя изказа увереност, че българското правителството би проявило интерес да подкрепи подобни действия. 
UNIDO е създадена през 1966 г. с основна цел да съдейства за промишленото развитие и повишаване на 
производителността, водещо до намаляване на бедността в развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана 
и понастоящем представлява специализирана агенция на ООН с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на 
устойчивото индустриално развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. България е пълноправен член на 
UNIDO от 1985 г. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Борисов се срещна с Кристън Джейкъб и Анти Рине в Брюксел 
Премиерът Бойко Борисов се срещна с новия лидер на френската дясна партия Кристън Джейкъб и с премиера на 
Финландия Анти Рине в Брюксел. Това стана ясно от публикации във Фейсбук.  
Борисов е в Брюксле за да участва в заседание на Европейския съвет, в което с лидерите на другите държави ще обсъдят 
дългосрочния бюджет на ЕС, приоритетите за следващите 5 години и Брекзит. 
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"Обсъдихме актуалните европейски въпроси и визията ни за бъдещето на Европейския съюз. Франция винаги ще бъде 
една от най-ключовите държави в Европа и сътрудничеството ни е от изключително значение за нас", написа Борисов в 
сициалната мрежа за разговора си с францизина.  
По- късно Борисов проведе среща с премиера на Финландия Анти Рине, чиято държава председателства Съвета на ЕС в 
момента. 
"Намираме се в решаващ за ЕС момент. За да продължи икономическото, социалното и териториалното сближаване 
между държавите членки, Кохезионната политика се нуждае от достатъчно финансиране, със справедливо разпределение 
на средствата, така че да се преодолеят неравенствата между различните региони. Обсъдихме Многогодишната 
финансова рамка. Нейният навременен старт е важен за всеки един европейски граждани", написа премиера във Фейсбук.  
 
√ Борисов: Важно е ЕС да даде перспектива на Балканите за влизане в съюза 
"Ние имаме много ясно становище, важни са Балканите, както и Северна Македония и Албания - да им бъде дадена 
перспектива за влизане в ЕС. Това заяви премиера Бойко Борисов в Брюклес преди заседанието на Европейския съвет.  
Борисов е в Брюксел за срещата на върха на ЕС. Основните теми са Brexit, европейската перспектива за Северна Македония 
и Албания, както и турската офанзива в Сирия. 
По думите на премиера, ако не ги допуснат до преговори ще бъде историческа грешка и тежък удар за народите от тези 
страни. Той подчерта, че населението на Северна Македония е колкото София или колкото малък европейски град и даде 
да се разбере, че не доумява какъв риск ще е това. „Изведнъж показваме характер срещу тях, не съм съгласен", каза още 
Борисов. Той уточни, че България има много претенции специално към Северна Македония, но не би си позволила да ги 
спре да започнат преговори. 
По въпроса за Брекзит Борисов заяви, че са оптимисти в ЕС, но докато не минело през британския парламент решението 
за Брекзит, не го коментирал. 
За ситуацията с Турция, Борисов коментира, че незабавно трябва да прекратят войната в Сирия. „За това което правят 
Турция в момента, трябва да прекратят, аз съм казвал че от войната по- глупаво нещо няма", добави той, като  даде да се 
разбере, че Турция не можела да очаква подкрепа за войната от нас. 
„Ако спрем износа си на оръжията за Турция, трябва да спрем на всички останали, т.е да спрем военната промишленост“, 
заяви той, в отговор на въпрос дали България ще спре износа на оръжие за Турция, тъй като такъв призив дойде от страна 
на ЕС.  
Също така премиера коментира и ситуацията около Фолксваген, като каза, че сме им предложили терен, като пример даде 
Пловдив и София, дори изтъкна, че сме ги развеждали с хеликоптер. „Ако ни искат - са добре дошли. Ние сме подготвени“, 
каза още той. 
Борисов не подмина и ситуацията около БФС, като призова: "Поговорете с английските медии защо така си позволиха да 
ни нападнат. Колко расистки кампании имаха те. Вие сте красиви, може да ги накарате да си признаят". 
По-късно започна и заседанието на Европейския съвет, в което европейски лидери ще обсъдят дългосрочния бюджет на 
ЕС, приоритетите за следващите 5 години, миграцията и Брекзит. Новоизбраният председател на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен пък ще представи приоритетите на новата Комисия. 
 
√ Варна посреща световни мениджъри и предприемачи на Innowave Summit 2019 
Варна е домакин на световни имена в сферата на иновациите, маркетинга и технологиите на най-голямото събитие от 
подобен род в Югоизточна Европа – Innowave Summit 2019. 
Форумът няма аналог в цяла Югоизточна Европа. Днес и утре на две големи сцени, зона на изложителите и специална 
стартъп трибуна ще са на разположение на посетителите, а програмата е повече от разнообразна. 
Сред топ лекторите се отличават водещи мениджъри и предприемачи от световни брандове като Apple, Facebook, Google, 
Amazon, eBay, Trip Advisor, Booking, CNN, Alibaba.com и редица други. 
В рамките на Innowave Summit 2019 ще се проведе и кръг от световната купа за стартъпи Startup World Cup 2019. Подобно 
издание се провежда за първи път в България, а участниците ще премерят сили пред жури, съставено от самите лектори 
на Innowave Summit. Всички посетители ще имат възможност да присъстват на самото състезание, което ще се проведе 
паралелно с лекциите на специално обособена стартъп трибуна. 
Innowave Summit 2019 е забележително събитие заради съчетанието между лекционна част и изложение, защото освен 
невероятната програма с лектори, посетителите ще имат възможност да осъществят т.нар. нетуъркинг с различни 
компании в специално обособена експо зона. 
За поредна година Innowave Summit 2019 се осъществява с подкрепата на Община Варна. 
 
БТА 
 
√ Президентът Румен Радев и генералният секретар на "Репортери без граници" Кристоф Делоар обсъдиха състоянието 
на медийната среда в България  
Състоянието на медийната среда в България, доверието на гражданите в медиите, професионалните стандарти в 
журналистиката, моделите за финансиране на българските медии и подходите за отстояване на независимостта на 
редакционната политика са обсъдили на среща на "Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев и генералният секретар на 
"Репортери без граници" Кристоф Делоар, съобщиха от прессекретариата на президентството. В срещата на "Дондуков" 2 
е участвал и Полин Адес-Мевел, говорител и ръководител на отдел "Европейски съюз и Балкани" в организацията. 
Според държавния глава 111-ото място на България в Индекса за свободата на пресата на "Репортери без граници" е 
тревожно преди всичко заради констатираните сериозни проблеми в медийната сфера, която е призвана да бъде опора 
на демократичните процеси. Липсата на всеобхватен медиен закон, който да задава стандарти и да регулира дейността на 
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всички медии у нас, е сред причините за състоянието на медийната среда, е било посочено на срещата. По думите на 
президента, финансирането е ключов въпрос за гарантирането на свободата, независимостта и плурализма в медиите и са 
необходими ясни критерии за достъп до европейско финансиране и справедливото им разпределение. 
Кристоф Делоар и Полин Адес-Мевел са изразили загриженост, че в последните 13 години в България се наблюдава 
устойчива тенденция на влошаване на свободата на словото. Като проблем пред страната ни те са откроили и липсата на 
ефективни резултати в разследването на случаи на нападение и заплахи срещу български разследващи журналисти, 
допълниха от президентството. 
Двамата са оценили високо публичните послания на президента Румен Радев в подкрепа на свободата на словото, 
независимостта на медиите и защитата на професионалните стандарти на журналистите. Според тях е необходимо 
българските институции да пристъпят към приемането на адекватно законодателство, което да гарантира независимостта 
на редакционната политика в медиите от политическа и икономическа зависимост, както и за безопасността на 
разследващите журналисти. 
Президентът Радев е поставил въпроса за предоставяне на информация на страната ни за работещите модели и добрите 
европейски практики при усвояването на средства от Европейския съюз в държавите с утвърдени демократични традиции, 
пише в съобщението. 
 
Expert.bg 
 
√ Швеция също вдига пенсионната възраст  
Швеция е поредната европейска държава, която вдига пенсионната възраст. От догодина тя става 62 години вместо 
досегашните 61, а през 2023 г. ще бъде 63. Променя се и максималната възраст, до която хората могат да запазят работата 
си. Тя скача от 67 на 68 години, решиха шведските депутати предава БНТ. 
Гласуваната промяна е част от серия мерки. През 2026 г. право на пенсия вече ще се придобива на 64 години, а шведите 
ще могат да остават на работните си места до 69. След 2026 г. ще има автоматично осъвременяване съобразно прогнозата 
за средна продължителност на живота. 
В Швеция населението застарява, а хората живеят по-дълго и в по-добро здравe."Баща ми е на 84 и още работи за 
компанията си. Трябва ли да има краен срок?", казва Фрида Флемер. 
Попитани кога трябва да се пенсионират, местните отговарят: "Възможно най-късно. Над 60, ако можете, някои не могат", 
отбелязва Инас Шамон. 
Критици изтъкват, че приетият модел ощетява заетите с физически труд и жени на непълно работно време, които рискуват 
най-голямо изтощение преди достигане на пенсионна възраст. 
Най-засегнати обаче са хората, на така наречената "гарантирана" пенсия - минимална сума при незначителни или никакви 
осигуровки. Те не печелят нищо, ако работят по-дълго. 
От 2023 г. възрастта за гарантирана пенсия се повишава от 65 на 66 години, но тези хора в Швеция са относително малко. 
 
News.bg 
 
√ Над €1 млрд. на годишна база е стокообменът ни с Бавария 
Стокообменът между България и провинция Бавария е над 1 млрд. евро на годишна база. За 2018г. достигна рекордни 
стойности от 1.3 млрд.евро. Над 930 баварски фирми развиват производствена и търговска дейност в България. 
Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на церемония по връчване на Наградата на Баварското 
представителство в България. 
По думите на зам.-министър Борисов сред баварски фирми, които развиват дейност в страната ни, са както международно 
опериращи технологични концерни, водещи автомобилни производители, банкови и застрахователни институции, така и 
много малки и средни фирми от различни сектори на икономиката. 
"В редица области българо-баварското сътрудничество бележи постижения и открива нови възможности за 
взаимодействие, а Германия е наш основен стратегически партньор", допълни той.  
Според зам.-министър Борисов приоритетните отрасли с възможност за успешно коопериране с Бавария са аутомотив 
сектора, информационните технологии, електрониката и електротехниката. 
Според него потенциал за развитие има и в области като строителство, машиностроене, химическа и хранително-вкусова 
промишленост, транспорт и логистика, опазване на околната среда и здравеопазване. 
Според Борисов страната ни се е превърнала в надежден икономически партньор, лидер в региона по финансова 
стабилност, макроикономическо развитие и състояние на кредитния рейтинг. 
На събитието присъстваха още д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска 
камара (ГБИТК) и представител на Бавария в България и Урзула Хайнцел, заместник-директор на дирекция "Европа и 
панаирно дело" в Баварското държавно министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката. 
 
√ Правителството одобри промени в бюджета на финансовото министерство  
Нов случай на африканска чума по свинете е констатиран Русенско, съобщава БГНЕС. Това стана ясно на днешното 
заседание на Областната епизоотична комисия. 
Положителната проба е установена при отстреляно диво прасе между селата Пепелина и Широково в община Две могили. 
На Изпълнителната агенция по горите вече е издадена заповед, с която са определени съответните зони за забрана. 
Месото от отстреляното животно е иззето и загробено, а на мястото е извършена дезинфекция. 
На срещата стана ясно и че през миналата седмица е постъпил сигнал за отглеждани домашни прасета в квартал "Средна 
кула" в Русе. След проверка на място обаче животни не са били открити. 
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Заключителната дезинфекция в свинекомплекса в село Голямо Враново вече е приключила. В понеделник от Агенцията по 
храните са взели проби, които да проверят ефекта от нея. Предстои да станат ясни резултатите, след което цялата 
процедура ще приключи съгласно действащите указания и разпоредби. 
Припомняме, новината за поредния случай на чума по свинете у нас съвпада с публикуването на предложенията на МЗХГ 
за нови мерки за биосигурност, според които в задния двор ще може да се отглеждат до 3 прасета. 
Вчера стана ясно, че в Монтанско са установени два нови случая болестта. Дни по-рано в Шуменско също бяха 
регистрирани два нови случая на африканска чума по свинете, а също беше потвърден и първи случай на болестта в 
Асеновград. Тогава стана ясно, че източнобалканската свиня е застрашена от изчезване заради разпространението на 
болестта. 
 
В. Банкерь 
 
√ Министър Петкова ще посети Индустриалната зона в град Търговище 
Във връзка с разширяването и увеличаването на капацитета на енергийната инфраструктура в района на град Търговище, 
министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще посети Индустриалната зона в квартал "Въбел" от 14 часа, съобщиха 
от енергийното министерство. 
Петкова ще инспектира дейностите по разширяване на подстанция "Търговище запад" на "Електроенергиен системен 
оператор" ЕАД, която захранва директно производствените предприятия на "Тракия глас България" ЕАД. Предстои да бъде 
монтиран нов трансформатор за гарантиране надеждното електроснабдяване на предприятията, разположени в 
Индустриалната зона на града. 
Министър Петкова ще се запознае и с дейностите по изграждане на нов газопровод, който ще осигури увеличаване 
капацитета за пренос на природен газ към "Тракия глас България" ЕАД. Обектът на "Булгартрансгаз" ЕАД е част от 
"Северния полупръстен" на националната газопреносна мрежа и ще осигури допълнителни количества природен газ 
предвид повишената консумация на природен газ в района. 
Фирмите от област Търговище ще имат по-големи потребности от специалисти със средно образование, отколкото с висше, 
като конкретните нужди отговарят на профила на областната икономика. Това показват резултатите от второто за тази 
година анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. 
В същото време трудно ще се постигне адекватно в количествено отношение предлагане на необходимия брой 
специалисти поради множество причини, сред които е влошаващата се демографска картина и ниската мотивация на 
учащите се в прогимназиален етап да продължат образованието си в професионалните гимназии. 
Прави впечатление, че специалистите от областта на информационните и комуникационните технологии са изместени като 
най-предпочитани от административните и икономическите специалисти. 
Търговище е разположен в североизточната част на Дунавската равнина, на около 170 м надморска височина. Намира се 
на 339 км североизточно от София, на 41 км западно от Шумен, на 25 км северозападно от Велики Преслав и на 100 км 
североизточно от Велико Търново. Близостта на града до изходните пунктове на страната Варна (110 км) и Русе (100 км), 
също така и големи икономически центрове като Шумен, Търново и Русе го превръща в естествено стратегическо 
кръстовище. Средновисокият релеф спомага развитието както на земеделието, така и на индустриалното производство. 
Поради опростения релеф е улеснено изграждането на транспортни съоръжения, за разлика от тежки региони като 
Родопския, например. Градът има много добри условия за развитие във всяка една област. 
В миналото географското положение на града е играло в различна степен и положителна роля за икономическото му 
развитие. Разположен между две физико-географски области - Стара планина и Дунавската равнина, той е служил като 
средище на взаимната размяна на стоки между населението от тези области. Това кръстопътно положение, спомага градът 
да се оформи като оживен пазар. 
Транспортът е с много важни функции за развитието на община Търговище. През територията на общината минава 
главната жп линия София-Варна, като общината се обслужва от гара Търговище, гара Надарево и още пет спирки. Гара 
Търговище осигурява нормален режим на приемане и изпращане на пътници и товари до всички големи центрове в 
страната. В близост до общинския център има изградени аерогара и летищен комплекс, които не функционират. 
 
Investor.bg 
 
√ БНБ: Банките трябва да укрепват капиталовата си позиция заради лошите заеми 
През периода април – юни общият размер на рисковите експозиции расте със 7,9% (4,9 млрд. лева) до 66,4 млрд. лева, 
отчитат в централната банка 
Резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста на шест български банки, които бяха извършени от 
Европейската централна банка (ЕЦБ) в контекста на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между 
ЕЦБ и БНБ, потвърждават устойчивостта на българския банков сектор като цяло. 
Независимо че бяха обхванати само определени кредитни институции, всички банки трябва да полагат усилия за по-
нататъшно укрепване на капиталовата си позиция и да предприемат по-активни действия по отписване на необслужваните 
кредити. За това настоява Българската народна банка (БНБ) в най-новото издание "Банките в България", в което тя 
проследява рисковия профил на системата през второто тримесечие на тази година. 
Риск, свързан с капиталовата позиция 
От банковия регулатор, ръководен от Димитър Радев съветват кредитната дейност да е съобразена с дългосрочното ниво 
на кредитния риск (особено в икономическите дейности с ясно изразена цикличност), за да се ограничи влиянието на 
евентуални бъдещи тенденции с неблагоприятен характер. От централната банка ще следят да е налице достатъчно добро 
покритие на експозициите с обезценки. 
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По отношение на макропруденциалната политика, за да се увеличи устойчивостта на банковия сектор спрямо потенциални 
неблагоприятни тенденции в икономическата среда, от октомври 2019 г. е в сила положително ниво на антицикличния 
капиталов буфер, приложим спрямо местни експозиции за кредитен риск, напомнят от БНБ. Целта е периодите на 
сравнително висока икономическа активност да бъдат използвани за поддържане и допълнително засилване на 
капиталовата позиция на кредитните институции. 
Кредитоспособността на длъжниците може да се влоши при евентуална неблагоприятна динамика на заетостта и 
доходите, както и при рязко увеличение на лихвените проценти по кредитите. За това предупреждава още БНБ в "Банките 
в България". 
В централната банка прогнозират, че внезапно повишение на лихвените проценти е възможно дори при запазване на 
настоящите ниски нива по инструментите на паричната политика в еврозоната. Изостряне на чувствителността към риска 
в среда с неблагоприятни икономически и пазарни условия може да намери отражение в разширяване на рисковите 
премии, които са включени в лихвените проценти по кредитите, коментират в анализа си банковите експерти. 
В БНБ очакват, че лихвите биха могли да нараснат и заради възможно повишаване на цената на привлечените средства за 
банките в такива условия (включително по-високата цена на финансирането, разпределяно в рамките на международните 
банкови групи). Евентуално проявление на кредитния риск би довело до влошаване на качеството на активите, което би 
усложнило решаването на въпросите, свързани с необходимостта от намаляване на обема на необслужваните кредити. 
Банките разполагат със значителен обем обезпечения по кредитните си експозиции, но евентуално влошаване на 
пазарните условия би могло да ограничи възможностите за реализация на обезпеченията или да доведе до понижение на 
цената им с произтичащата от това необходимост от допълнителни обезценки, смятат в банковия регулатор. 
В централната банка отчитат, че към средата на 2019 г. наблюдаваните през 2018 г. тенденции в банковия сектор се 
запазват, което в голяма степен е обусловено от отсъствието на съществени изменения в макроикономическите условия.  
Лихвените проценти в страната остават на ниски нива под влияние на запазващата се политика на монетарни стимули в 
еврозоната. При съществуващата стопанска конюнктура са налице увеличаване на заетостта и бърз растеж на трудовите 
възнаграждения. 
Риск за доходността 
В тези условия банките успяват да реализират добра доходност независимо от дисперсията в рамките на системата. 
Продължителното задържане на лихвените проценти на ниски равнища обаче ограничава нарастването на лихвените 
приходи, но от друга страна, оказва и положителни ефекти върху доходността на кредитните институции – например от 
гледна точка на възможностите за привличане на финансови ресурси на ниска цена, както и посредством действието си на 
фактор, който създава условия за повишено търсене на кредити и подпомага обслужването на съществуващите 
задължения. 
Риск, свързан с качеството на активите 
Наред с постигнатото чрез продажби и отписвания намаление на абсолютния размер на необслужваните кредити, за 
низходящата тенденция на дела на тези експозиции допринася и нарастването на обема на кредитния портфейл, 
пресмятат в БНБ. Кредитите за неправителствения сектор продължават да отбелязват относително високи темпове на 
растеж в сегмента на жилищните и потребителските кредити. 
Понастоящем повишената кредитна активност се отразява положително върху доходността на банковия сектор и 
показателите за качеството на кредитния портфейл, посочват от централната банка. 
Риск, свързан с финансирането и ликвидността 
Ликвидната позиция на банковия сектор е стабилна, като съотношението на ликвидните активи е значително над 
стойността на регулаторното изискване от 100%. Независимо от това кредитните институции трябва да продължат да 
управляват внимателно ликвидните си потоци предвид значителния дял на овърнайт депозитите в привлечените средства 
и произтичащото от това задълбочаване на различията в матуритетната структура на активите и пасивите, съветват от 
централната банка. 
Качество на активите 
В качеството на активите през периода април – юни продължи тенденцията към намаляване на размера и на дела на 
брутните необслужвани кредити и аванси, пише в изданието „Банките в България“. През периода бяха извършени 
отписвания на вземания за сметка на провизии и продължиха продажбите на кредити. 
Брутните необслужвани кредити и аванси намаляват с 233 млн. лв. (3,5%) до 6.5 млрд. лв. в края на юни. Общият размер 
на кредитите и авансите също пада – с 421 млн. лв. (0,5%) до 90,6 млрд. лв. 
В края на юни делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общите кредити и аванси възлиза на 7,2% (7,4% в края 
на март 2019 г.). 
Сходна с брутните кредити и аванси е динамиката при нетните вземания и съответно при необслужваната част през 
първата половина на тази година. 
В края на юни делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни кредити и аванси е 3,7% (3,8% към март). 
Намалението на необслужваните кредити и аванси в банковата система обуслови спада при обезценката по 
необслужваната част и съответно на общата натрупана обезценка. 
В края на юни общата натрупана обезценка на кредитите и авансите възлиза на 3,9 млрд. лв., което е с 3,4% (138 млн. лв.) 
по-малко в сравнение с края на март. 
Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата обезценка в края на юни е 50,6% при 51,1% 
в края на март. 
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При балансовите експозиции, различни от кредити, качеството остана добро, е оценката на БНБ. Дълговите ценни книжа 
заемат 12,3% от общите активи в края на юни (при 11,9% три месеца по-рано), а делът на капиталовите инструменти остава 
несъществен. 
Динамика по групи банки 
Активите на банковата система в края на полугодието достигат 108,6 млрд. лв., като се увеличават с 0,3 % (332 млн. лв.) 
през второто тримесечие на годината. 
Делът в активите на петте най-големи банки в края на юни е 59,9% (при 59,8% в края на март). В общите активи на банковата 
система към края на юни делът на дъщерните банки от ЕС е 72,2% (72,4% в края на първото тримесечие), а на клонове от 
ЕС – 2,9% (3% към март). 
Пазарният дял на банките с местен акционерен капитал се запазва до 21,5%. Делът на клоновете на банки извън ЕС (0,1%) 
също не се променя, а този на банките извън ЕС е 3,2% (3% в края на март). 
Структурни промени в баланса на системата 
В структурата на активите на банковата система през периода април – юни 2019 г. от БНБ отчитат следните изменения: 
Увеличи се делът на кредитите и авансите в общата структура на активите (от 63,3% на 64,9%). Делът на позицията пари, 
парични салда при централни банки и други депозити на виждане намаля (от 18,8% на 16,6%) в активите. Нараснаха 
портфейлите с ценни книжа (от 12,3% на 12,7%) с приноса на дълговите ценни книжа. Размерът на активите на банковата 
система, отнесени към БВП, в края на юни 2019 г. възлиза на 95,8% (при 97,9% три месеца по-рано). 
Кредитна дейност 
Брутните кредити и аванси към 30 юни възлизат на 90,6 млрд. лв. (при 91 млрд. лв. към 31 март). Намаляват средствата 
при централни банки (с 1,8 млрд. лв., 12,5%), а при вземанията от кредитни институции е отчетено слабо нарастване с 36 
млн. лв. (0,2%). 
Брутният кредитен портфейл (в който не се включват кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни 
институции“) в края на второто тримесечие на 2019 г. достига 63,1 млрд. лв., като се вдига с 1,4 млрд. лв. (2,2%) през 
тримесечието. 
Най-голямо увеличение в абсолютен размер имат заемите за домакинства (с 568 млн. лв.) и за нефинансови предприятия 
(с 496 млн. лв.). Увеличават се също вземанията от други финансови предприятия (с 310 млн. лв.) и кредитите за сектор 
„държавно управление“ (със 7 млн. лв.). 
През второто тримесечие на тази година в резидентната и във валутната структура на кредитите и авансите няма 
съществени промени. В края на юни делът на резидентите е 84,1% (при 84,2% в края на март), а на нерезидентите – 15,9% 
(при 15,8% към март). Във валутната структура се повишава делът на кредитите и авансите в левове до 56,1% (при 55,5% 
три месеца по-рано), а делът на кредитите, деноминирани в евро, се понижава (от 38,7% до 38,1%). 
През второто тримесечие делът на кредитите и авансите в други валути се запазва на 5,8%. 
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Депозити 
През второто тримесечие на 2019 г. депозитите в банковата система растат с 316 млн. лв. (0,3%) и достигат 91,8 млрд. лв. в 
края на юни. 
През периода април – юни намаляяват депозитите на сектори „държавно управление“ (със 132 млн. лв., 4,8%), „кредитни 
институции“ (с 241 млн. лв., 4,3%) и „нефинансови предприятия“ (със 107 млн. лв., 0,4%). 
Увеличават се привлечените средства от други финансови предприятия (със 152 млн. лв., 4,3%) и от домакинствата (с 644 
млн. лв., 1,2%). 
В резидентната структура на депозитите не се наблюдаваха значителни изменения. Делът на резидентите и нерезидентите 
е съответно 9,.8% и 8,2% (при 91,3% и 8,7% в края на март). 
Във валутната структура делът на левовите депозити е 58,7% (при 58,2% през март), а на депозитите в евро – 33,2% (при 
33,4% в края на март). Делът на другите валути е 8,2% (8,4% към март). 
 

 
 
Балансов капитал 
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юни възлиза на 14,1 млрд. лв., като намалява с 18 млн. лв. 
(0,1%) спрямо края на март. Влияние върху размера на капитала през второто тримесечие оказват изплащането на 
дивиденти и нарастването на печалбата. 
Доходност 
Към 30 юни 2019 г. печалбата на банковата система възлиза на 918 млн. лв., с 14,6% (117 млн. лв.) повече спрямо отчетената 
към 30 юни 2018 г. 
Показателят за възвръщаемост на активите (ROA) е 1,69%, а на възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) – 12,98%. 
Общият нетен оперативен доход расте на годишна база с 6,8% (136 млн. лв.) до 2,1 млрд. лв. 
Към 30 юни в структурата му дяловете на нетния лихвен доход и на нетния доход от финансови инструменти намалява 
съответно до 64,7% и до 6,8%. 
Расте делът на другите нетни доходи – до 3% в края на юни 2019 г. Спрямо юни 2018 г. размерът на нетния лихвен доход 
се повишава с 33 млн. лв. (2,4%) до 1.4 млрд. лв. 
Нетният доход от такси и комисиони се увеличава с 27 млн. лв. (5,2%) до 545 млн. лв. 
Показателят нетен лихвен марж намалява до 3,03% в края на юни (при 3,19% година по-рано). 
В края на второто тримесечие отчетените разходи за обезценка (183 млн. лв.) за банковата система са с 11,8% (24 млн. лв.) 
по-малко от тези към края на юни 2018 г. 
Административните разходи намаляват (с 0,8%), а разходите за амортизация се увеличават (с 51%) на годишна база. 
Регулаторен капитал 
Влияние върху капиталовата позиция на банковата система през второто тримесечие на 2019 г. оказа еднократен 
(технически) ефект от консолидация, напомнят от БНБ. 
Отличително за периода е влизането в сила на капиталово изискване по стълб 2 на регулаторната рамка. 
През второто тримесечие на 2019 г. собственият капитал на банковата система расте с 15,7% (1,8 млрд. лв.) до 13,6 млрд. 
лв. 
В края на юни базовият собствен капитал от първи ред и капиталът от първи ред възлизаха съответно на 12,9 млрд. лв. И 
13,1 млрд. лв. – или съответно с 16,9% и 16,6% повече спрямо края на март. 
През периода април – юни общият размер на рисковите експозиции расте с 4,9 млрд. лв. (7,9%) до 66,4 млрд. лв. 
Рисково претеглените експозиции за кредитен риск се увеличават през тримесечието с 8,1% (4,5 млрд. лв.) до 59,5 млрд. 
лв. Делът им в общия размер на рисковите експозиции достига 89,7% (89,5% за март 2019 г.). 
В края на юни делът на експозициите към позиционен, валутен и стоков риск е 1,3% (0,9% към март), а този на рисковите 
експозиции за операционен риск – 9% (9,4% в края на първото тримесечие на 2019 г.). 
Дяловете на останалите видове рискови експозиции остават незначителни. 
В края на юни съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова 
адекватност възлязоха съответно на 19,36%, 19,72% и 20,54%. 
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През март 2019 г. (в сила от второто тримесечие на 2019 г.) въз основа на приключил процес на надзорен преглед и оценка 
(ПНПО) и съобразно методологията на Европейския банков орган Управителният съвет на БНБ определи допълнително 
капиталово изискване по стълб 2. 
 

 
 
По отношение на размера на капитала, превишаващ капиталовите изисквания и определените буфери, също е отчетено 
увеличение през тримесечието и в края на юни той е 3,8 млрд. лв. Спрямо края на март растежът е с 610 млн. лв. (18,9%). 
Влияние на динамиката за тримесечието оказа наложеното през март допълнително задължително капиталово изискване 
по ПНПО (стълб 2) на определени банки (в сила от второто тримесечие на 2019 г.). 
Отношението на ливъридж на банковата система се подобри през тримесечието и в края на юни е 11,41% (при 9,98% в края 
на март). 
Капиталът от първи ред се увеличава с по-висок темп в сравнение с прираста на общата експозиция. 
Отношение на ливъридж при използване на напълно въведено определение на капитала от първи ред. 
Ликвидност 
Равнището на ликвидност на кредитните институции в края на юни остава на ниво, адекватно на динамиката при 
депозитите и при кредитния портфейл. 
През периода април – юни ликвидният буфер (числителят на отношението на ликвидно покритие) намалява с 1,2 млрд. лв. 
(4,2%) до 27,8 млрд. лв. 
Разпределянето на дивиденти, кредитната активност и динамиката при депозитите оказа влияние върху размера на 
ликвидния буфер. 
В структурата на ликвидния буфер намаляват резервите в централната банка с възможност за изтегляне – с 1,8 млрд. лв. 
(13,7%) до 11,6 млрд. лв. 
Спад е отчетен също при активите в централна банка (със 120 млн. лв., 49,6%) и монетите и банкнотите (с 19 млн. лв., 1%) 
и в края на тримесечието те са съответно 122 млн. лв. И 1,8 млрд. лв. 
Активите в централно правителство се увеличават със 740 млн. лв. (5,5%) до 14,2 млрд. лв. При другите видове ликвидни 
активи динамиката е по-несъществена. 
Поради отчетеното намаление през тримесечието на резервите в централна банка с възможност за изтегляне делът им се 
понижава до 41,6% в края на юни, докато при този на активите в централно правителство е регистриран растеж – до 51,1%. 
Знаменателят на отношението на ликвидно покритие (LCR), нетните изходящи ликвидни потоци, се увеличава с 626 млн. 
лв. (6,2%) до 10,7 млрд. лв. 
В края на юни 2019 г. отношението на ликвидно покритие е 261% (при 289% към март 2019 г.). Отношението при всички 
кредитни институции продължи да бъде над 100%. Нивото на съотношението кредити/депозити (LTD) на банковата 
система остава близо до отчетените стойности към предходни периоди. В края на юни 2019 г. съотношението на кредитите 
и на депозитите възлиза на 73%.  
 
√ Администрациите ще въвеждат „таен клиент“ 
Нови стандарти при административното обслужване ще подобрят обратната връзка с потребителите 
По предложение на вицепремиера Томислав Дончев започват едномесечни обществени консултации по проект за 
промяне на Наредбата за административното обслужване, който е качен на Портала за обществени консултации. Целта му 
е да реформира изцяло системата за обратна връзка от потребителите и стандартите за качество на административната 
услуга, посочиха от пресслужбата на правителството. 
Задължителни за всички администрации стават анкетните проучвания, консултациите със служителите, наблюдението по 
метода „таен клиент“, както и проверки относно сигнали, жалби и медийни публикации. 
Във всички администрации се предвиждат общи стандарти, които се отнасят до достъпността до центровете за обслужване, 
както и при комуникация с потребителите. 
Ще бъдат стандартизирани сроковете за отговор на запитвания и използването на опростени и лесни за попълване образци 
и формуляри, информират от Министерския съвет. 
Измененията в Наредбата за административно обслужване ще дадат възможност на администрациите да усъвършенстват 
качеството на обслужване чрез постигане и на допълнителни собствени стандарти – за местоположение на центъра за 
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обслужване, осигуряване на паркинг, онлайн комуникация с потребителя, онлайн проверки на статуса на услугата както и 
възможност за обслужване в извънработно време.  
 
БНТ 
 
√ От социално министерство предлагат издаването на нови трудови книжки 
Смяна на трудовите книжки с нови предвижда наредба, предложена от Министерския съвет. Документът е публикуван за 
обсъждане, което приключва на 24 октомври. От социалното министерство предлагат новите трудови книжки вместо сини 
да са в цвят бордо и в тях да се вписва повече информация, а при напускане работодателят задължително да изчислява 
натрупания до момента стаж на работника. 
От социалното министерство твърдят, че смяната на трудовите книжки се налага, за да се гарантират по-добре трудовите 
и осигурителните права на работещите. В новия документ при напускане работодателят ще е длъжен да поставя печат, в 
който да отбелязва датата на започване на работа, датата на напускане, основанието, както и натрупания трудов стаж. 
Според авторите на наредбата това ще облекчава работещите. 
Ненко Салчев, държавен експерт "Трудово право" в МТСП: Сега с въвеждането на новия образец на трудова книжка ще се 
вписва категорията труд, длъжност и по този начин за тях ще има по-малко документи, които съхраняват, които 
впоследствие са им нужни при пенсиониране. 
Задължително ще се отбелязва промяната на степента на образование, както и повишаването на квалификацията, 
размерът на заплатата и неговата промяна, както и обезщетенията, които се изплащат. Първите нови трудови книжки ще 
започнат да се издават веднага след като Наредбата бъде приета от правителството и влезе в сила. 
Ненко Салчев, държавен експерт "Трудово право" в МТСП: Работници и служители, които за пръв път, след като влезе в 
сила наредбата, ще постъпят на работа. За тях направо ще се издава Трудова книжка по новия образец от работодателя. 
За работещите в момента в срок до пет години ще трябва да се издадат нови трудови книжки, като продължение на 
старите. 
Ненко Салчев, държавен експерт "Трудово право" в МТСП: За тях не възниква друго задължение, освен да занесат старата 
си трудова книжка при работодателя, който просто да я приключи и работодателя следва да издаде нова Трудова книжка 
в новия формат за сметка на предприятието, а не за сметка на работника. 
Тези, които са изгубили своите трудови книжки, ще трябва да заявят издаването на нова пред Инспекцията по труда. От 
Българската стопанска камара излязоха с позиция, че няма смисъл в смяната на трудовите книжки. 
Мария Минчева, юрист в Българската стопанска камара: Нашето предложение е да се върви постепенно към 
създаването на едно електронизирано досие, трудово - осигурително на всички граждани, което по същество да измести 
наличието на хартиена трудова книжка. 
Голяма част от трудово-осигурителната информация и в момента е достъпна в електронен вариант. 
Ако имате достъп до електронните услуги на НАП, които се предоставят с ПИК, там можете да видите голяма част от 
информацията, която ще се съдържа и в новите трудови книжки. 
В базата данни на НАП има пълна информация за трудовия договор и длъжността, на която сте назначени, дохода, който 
получавате и осигуровките и данъците, които се плащат. Амбицията е наредбата за новите трудови книжки да бъде приета 
до края на годината и да влезе в сила от 2020-а. 
 
√ Президентът стартира инициатива за насърчаване на спорта и социалното общуване  
Президентът Румен Радев стартира инициатива за насърчаване на физическата активност и спорта сред децата и младите 
хора в България. Важно е да излезем от говоренето за спорта като абстракция, време е да покажем на младежите лична 
ангажираност на всички нива, заяви държавният глава. Той обяви началото на инициативата си „Спортувай с президента“ 
по време на конференция, която се състоя в Националната спортна академия “Васил Левски“. 
Инициативата цели да стимулира практикуването на спорт за подобряване на здравето, развитието на двигателните 
умения и социалното общуване при младежите. Радев отбеляза, че е важно младежите да излязат от опасностите на 
виртуалната мрежа и да бъдат приобщени към мрежа от съмишленици, с които да спортуват. 
Новата инициатива на президента има за цел изграждането на мрежа от партньорства с училища, спортни организации, 
институции, родители, които, по думите на държавния глава, играят водеща роля за подобряване на физическия и 
здравния статус сред младите хора. Държавният глава призова всички заедно да обединят усилия за здравето и 
физическата активност на децата. 
По време на конференцията водещи експерти в областта на медицината, психологията, педагогиката, физическото 
възпитание представиха данни за влошаване на здравния статус сред децата, произтичащо от обездвижване, както и 
намаляване на физическата дееспособност на учениците. Акцент в докладите на лекторите беше нарастващата опасност 
от създаване на зависимост към информационните технологии. Бяха представени добри практики от други европейски 
държави и методи за насърчаване на спорта сред децата. 
 
√ СЕМ гласува прекратяването на мандата на генералния директор на БНР 
Единодушно - с 5 гласа "за" Съветът за електронни медии гласува предсрочното прекратяване на мандата на генералния 
директор на БНР Светослав Костов. Така Костов беше начело на общественото радио само 3 месеца. За временно 
изпълняващ длъжността генерален директор на БНР беше избран Антон Митов, който до момента заемаше длъжността 
директор на Архива. 
След продължилата близо месец криза в общественото радио - вече има развръзка. 
От СЕМ за пореден път определиха спирането на програма "Хоризонт" на 13 септември като безпрецедентен случай, което 
нарушава и Закона за радиото и телевизията, и Конституцията. Регулаторът постави акцент върху две думи: "отговорност" 
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и "доверие". И изтъкна, че СЕМ трябва да поеме своята отговорност чрез отстраняването на Светослав Костов, за да спаси 
доверието в обществените медии. 
Светослав Костов твърди, че не е извършвал, нито е допускал друг да извършва груби нарушения на Закона за радиото и 
телевизията. Той определи решението на СЕМ като "взето на всяка цена и без мисъл за радиото". 
Тишината в ефира на "Хоризонт" за близо 5 часа струва поста на генералния директор на БНР. 3 месеца - толкова остана 
Светослав Костов начело на радиото. От СЕМ припомниха, че са поели своята отговорност като го избрали за директор на 
БНР. Но все още нямали отговор на въпроса какво се случи на 13 септември. 
Ивелина Димитрова, член на СЕМ: Това, което дори военно положение не може да направи, се случи под управлението 
на господин Светослав Костов с институцията Българско национално радио. 
Розита Еленова, член на СЕМ: Професионалната и лична отговорност, която има един директор на обществена медия, е 
огромна. Присъствахме на лични нападки, обвинения от позицията на по-силния към по-слабия, на заиграване с властта, 
на заиграване със синдикализма. 
Галина Георгиева, член на СЕМ: Смятам, че Съветът даде време и за съжаление той не се възползва от него, за да 
преодолее тази криза. 
Миналата седмица и главният прокурор посочи пред депутатите, че се проверяват две версии за спирането на програма 
"Хоризонт''. Оповести до къде е стигнало разследването. 
Бетина Жотева, член на СЕМ: Наистина за мен беше необходимо да чуя решението на прокуратурата. Думите на главния 
прокурор за мен бяха достатъчни. За пръв път чух някои факти, които не бях чувала дотогава. 
София Владимирова, председател на СЕМ: След като никой не може да поеме отговорност за спирането на радиото, не 
може да даде отговори защо нямаше в продължение на пет часа програма "Хоризонт", каква е моята гаранция, че това 
утре няма да се повтори. 
Според вече бившия генерален директор на БНР в СЕМ са леко объркани. 
Светослав Костов, бивш генерален директор на БНР: С решението си Съветът за електронни медии според мен показа, 
че или е над законите на България, или наистина цели дестабилизация на БНР. Ще обжалвам, естествено, решението. Нека 
съда да реши до колко регулаторът има право да прекрати моя договор за управление. 
Николай Кунев, адвокат на Светослав Костов: И след като е безспорно, че в посочения период информационните емисии 
са били излъчвани, тогава как е нарушено правото на информираност и респективно - това грубо ли е? 
Новоизбраният временен шеф на БНР ще заложи на диалога в радиото. Съгласил се да поеме поста с една цел: 
Антон Митов, и.д. генерален директор на БНР: Да изградя доверие със всички страни - затова и се навих, защото мисля, 
че мога да го направя. 
БНТ: Смятате ли, че разделението може да бъде преодоляно? 
Антон Митов: Да, разбира се, отдавна работим заедно, аз съм от 77-ма година в това радио с известно прекъсване, така 
че не е толкова страшно за мене поне. 
Антон Митов определи като свой приоритет бюджетът на радиото за следващата година. А отношенията между СЕМ и 
Светослав Костов ще се решат в съда. 
Всичко започна на фаталния петък 13 септември - тогава за близо 5 часа беше спрян сигналът на програма "Хоризонт". От 
ефир беше свалена журналистката Силвия Великова, последва протест още същия ден. Така Силвия Великова се върна в 
ефира на радиото. 
Но въпросите около спирането на сигнала на програма "Хоризонт" останаха. Затова СЕМ изслуша генералния директор. 
Междувременно редколегията на БНР поиска оставката му. СЕМ изслуша и тях. Протестите продължиха. 
Съветът за електронни медии даде 7-дневен срок на генералния директор на радиото да подаде оставка. Той не го 
направи. Започнаха и контрапротести в негова подкрепа. Парламентът избра временна анкетна комисия да се занимае със 
случая. С три гласа "за" и два "въздържал се" СЕМ започна процедура за прекратяване на мандата на генералния директор. 
Главният прокурор беше изслушан в Парламента. Разследването продължава. 
 
√ Право на отговор на Иван Йотов 
Бившият изпълнителен директор на Електроенергийният системен оператор Иван Йотов поиска право на отговор във 
връзка с излъчения в "По света и у нас" откъс от интервю с финансовия директор на дружеството в момента Гергана 
Терзийска. Йотов оспорва констатациите на Агенцията за държавна финансова инспекция, в които се твърди, че 
дружеството незаконно е изхарчило 14 млн. лева заради липсата на обществена поръчки по договор за застраховане и по 
договор за телекомуникационна услуга. 
Неговата позиция е: 
Изложени са неверни твърдения, с цел да бъде манипулирано общественото мнение, като са направени внушения за 
виновност, а именно, че дружеството е изхарчило незаконно над 14 милиона лева. Единствено след решение на 
компетентния български съд може да се твърди дали са извършени или не закононарушения. ЕСО е спазило реда на закона 
и е удължило действието на застраховка имущество със ЗАД "Енергия" на основание чл. 12 от ЗОП (отменен) - договор със 
свързано предприятие, каквито към онзи момент се явяват ЕСО и Енергия. Всички действия са съгласувани своевременно 
с БЕХ и КЕВР, тъй като съгласно лицензията на ЕСО, при липса на застраховка на активите му, дружеството дължи глоба 10% 
от годишния оборот, тоест приблизително 60 млн. лева. Независимо от липсата на задължение по ЗОП, "предишното 
ръководство" паралелно е провело и открита процедура и е избрало нов изпълнител. Договорът за наетата линия, 
осигуряваща непрекъснат обмен на данни за управление на електроенергийните системи на България и Гърция, също е 
невъзможно да бъде прекратен, тъй като ЕСО не получи съдействието на гръцкия оператор за провеждане на съвместна 
обществена поръчка по ЗОП. При прекъсване обменна на данни, по силата на споразумение за членство в ENTSO-е, 
санкцията за България и за Гърция е по 2,5 милиона евро. И към настоящия момент, ЕСО все още извършва плащания по 
същия договор, без проведена обществена поръчка. Тъй като заключението на АДФИ е, че няма установени вреди и 
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нецелево разходвани средства, очаквам настоящото ръководство да предприеме необходимите действия за публично 
разграничаване от поредния опит за клевета и уронване престижа на дружеството, какъвто представлява коментарът на г-
жа Терзийска. 
 
√ Продължава срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел  
Европейските лидери бяха позитивни за постигнатото споразумение между Брюксел и Лондон. Предстои то да бъде 
гласуване в британския парламент, а след това, ако бъде одобрено, и в Европейския парламент. На вечеря европейските 
лидери обсъждат турската офанзива в Северна Сирия и преговорите за присъединяване със Северна Македония и Албания. 
Европейските лидери бяха позитивни за постигнатото споразумение между Брюксел и Лондон. То беше много бързо 
одобрено от тях. Не липсваха и емоции - много от тях подчертаха, че мястото на Великобритания ще бъде запазено и ако 
някога тя реши да се върне отново в Европейския съюз, вратите към нея ще бъдат отворени. 
Сега споразумението трябва да бъде подкрепено от британския парламент. След срещата британският премиер Борис 
Джонсън каза, че този път се надява да постигне необходимото мнозинство. Ако бъде одобрено от британския парламент, 
то ще трябва да бъде одобрено и от Европейския парламент. Неговият председател Давид Сасоли коментира, че това може 
да стане още следващата седмица в Страсбург. 
Жан-Клод Юнкер - председател на Европейската комисия: Това, което договорихме, е много повече от споразумение, то 
е законов текст, който дава законова сигурност за проблемите, създадени от Брекзит. Като цяло аз съм щастлив и си 
отдъхнах, че постигнахме споразумение. Но съм тъжен, защото Брекзит се случва. 
Доналд Туск - председател на Европейския съвет: В личен план това, което чувствам днес, е честно казано тъга. Защото в 
сърцето си аз винаги ще бъда за оставане в съюза и се надявам, че ако нашият британски приятел някой ден реши да се 
върне, вратата ни винаги ще бъде отворена. 
Срещата на върха продължава. На вечеря европейските лидери обсъждат турската операция в Северна Сирия, както и 
блокирания процес на преговори със Северна Македония и Албания. 
Бойко Борисов - министър-председател на Република България: Ние имахте толкова претенции към тях, особено към 
Северна Македония, но не бихме си позволили да ги спрем да започнат преговори и след това решаваме спорните 
въпроси. Над 70 пъти можехме да ги спрем, но това ще бъде тежък удар за народите в тези държави, на които просто им 
казваме - ние не ставате сега. В следващите 15 години съм убеден, че няма и да има такъв период. 
Днес срещата на върха продължава с други важни теми като борбата с климатичните промени и многогодишната 
финансова рамка. 
 
√ Лидерите от ЕС одобриха сделката за Брекзит 
След повече от шест часа дебати европейските лидери така и не успяха да се разберат за започването на преговори за 
членство със Северна Македония и Албания. 
Действията на Турция в Сирия бяха осъдени и беше постигнах консенсус за Брекзит. Днес на дневен ред ще бъде бюджетът 
на Евросъюза до 2027 и съставът на новата Европейска комисия. 
 
√ Какви са провомощията на Кьовеши? 
Лаура Кьовеши официално започва работа като Европейски главен прокурор. Усилията на румънката в борбата с 
корупцията й спечелиха привърженици, но и врагове - както в родината й, така и в Европа. Тя ще заема поста в 
продължение на 7 години. 
Европейската главна прокуратура е наднационална структура, чиято основна цел е да работи върху разследвания на 
измами с европейски средства и фондове. Става дума за щети в размер на не по-малко от 10 хиляди евро, а при случаи за 
укриване на ДДС - 10 млн. евро. 
Сред останалите задължения на организацията са дела за престъпления като корупция, фалшифициране на документи и 
пране на пари. 
Европейските прокурори ще имат същите правомощия като националните обвинители. Те ще могат както да завеждат свои 
дела, така и да изземват местни казуси. В съответната страна, обаче, като делегиран европейски прокурор ще може да 
работи само, ако е и действащ магистрат в същата държава. 
Лаура Кьовеши ще има двама заместници, а всяка страна-членка, в която ще действа Европейската прокуратура, ще 
изпрати свой представител. Службата ще упражнява надзор върху разследванията и повдигането на обвинение пред 
националните съдилища. 
Европейската главна прокуратура ще действа на територията на 22-страни членки, включително България. Споразумението 
за създаването й не беше подписано от Великобритания, Унгария, Полша, Швеция, Дания и Ирландия, където новата 
структура няма да има правомощия. 
 
√ Кристалина Георгиева даде специална пресконференция във Вашингтон 
Почти 90% от света отчита по-бавен икономически растеж и тази тенденция ще продължи и през следващата година. Това 
показват данните на Международния валутен фонд. По-рано днес на специална пресконференция във Вашингтон 
изпълнителният директор на институцията Кристалина Георгиева отговори на въпроси на журналисти от цял свят. 
Основните теми бяха не само глобалното развитие, но също така премахването на търговските санкции и Брекзит като 
Георгиева заяви, че излизането на Великобритания от Евросъюза при всички случаи с или без сделка внася несигурност в 
икономическата среда. 
Кристалина Георгиева, изпълнителен директор на Международния валутен фонд: Както знаете и до момента 
прогнозирахме по-бавен глобален растеж на световната икономика както за тази, така и за следващата година. 3% през 
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тази година и 3,4% през 2020 година. И при двата случая, това е понижение на прогнозите, които обявихме през април. 
Измерено през брутния вътрешен продукт на страните, почти 90 на сто от държавите отчитат понижаване на растежа. 
 
√ Майк Пенс: Турция ще прекрати огъня в Сирия за 120 часа  
Турция се съгласи на петдневно примирие в Северна Сирия, което да позволи изтегляне на кюрдските бойци. Това съобщи 
американският вицепрезидент Майк Пенс след разговори с турския лидер Ердоган в Анкара. Американският президент 
Доналд Тръмп написа в "Туитър", че от Турция е дошла чудесна новина и благодари на колегата си Ердоган. 
Американският президент Доналд Тръмп се е съгласил да вдигне икономическите санкции срещу Турция след края на 
операцията, а междувременно няма да налага нови, обяви в Анкара Майк Пенс. 
Майк Пенс - вицепрезидент на САЩ: Операция "Извор на мира" ще бъде прекратена напълно за завършване на 
изтеглянето. Нашата администрация вече е в контакт със Сирийските демократични сили и вече съдействаме за сигурното 
им изтегляне. 
Договорено е зоната за сигурност да бъде контролирана от турски сили, заяви външният министър на Анкара Мевлют 
Чавушоглу. Според него споразумението предвижда събиране на тежкото въоръжение на кюрдските милиции и 
унищожаване на позициите им. 
Мевлют Чавушоглу - министър на външните работи на Турция: Това не е примирие, то може да съществува само между 
две легитимни страни. Обявяваме пауза в операцията, за да позволим изтегляне на терористите от зоната за сигурност. 
Чавушоглу изтъкна, че Турция не е давала гаранции за стратегическия град Кобане, а статутът на Манбидж и други райони 
ще бъде обсъден с Русия. Целта на Анкара е зона за сигурност с дълбочина 32 километра на изток от Ефрат до иракската 
граница, повтори турският дипломат. Според него предстоящото посещение на президента Ердоган във Вашингтон другия 
месец остава на дневен ред. 
Днес е голям ден за Съединените щати, Турция и кюрдите, заяви американският президент Тръмп. Той се поздрави с 
бързото приключване на преговорите в Анкара и постигането на цел, за която "само можехме да мечтаем". 
Междувременно кюрдски представител заяви пред телевизия Ал Арабия, че кюрдските сили ще спазят примирието, но ще 
са защитават, ако бъдат нападнати. 
 
БНР 
 
√ Над 900 млн. лв. е печалбата на банковата система за първото полугодие 
Печалбата на банковата система за първите шест месеца на годината възлезе на 918 млн. лв., което е с 14.6 на сто повече 
спрямо отчетената за същия период миналата година. Данните са от Интернет страницата на Централната банка. В периода 
април - юни продължава тенденцията към намаляване размера и дела на необслужвани кредити и аванси. 
Ликвидната позиция на банковия сектор е стабилна, информират от БНБ. Независимо от това кредитните институции 
трябва да продължат да управляват внимателно ликвидните си потоци, посочват от Централната банка. 
 
√ Владислав Горанов води българската делегация за срещата МВФ и Световната банка  
Министърът на финансите Владислав Горанов ще участва в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на 
Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд, които ще са в периода 18-20 октомври 2019 г. във 
Вашингтон, съобщи пресцентърът на финансовото министерство.  
Министър Горанов, в качеството си на управител за България в организациите от Групата на Световната банка, е начело на 
българската делегация, в която влизат също управителят на Българската народна банка и управител за България в МВФ 
Димитър Радев, подуправителят на БНБ и заместник-управител за страната в Световната банка Радослав Миленков, както 
и представители на Министерството на финансите. 
 
√ БНБ представя нова банкнота от 50 лева  
БНБ ще представи нова банкнота с номинал 50 лева. Тя ще е с подобрени защитни елементи. На банкнотата е изобразен 
Пенчо Славейков. 
Досегашните две емисии на 50-левката ще останат в обращение заедно с новата серия. 
 
√ Екатерина Захариева е на официално посещение в Хърватия  
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева е на официално посещение в Хърватия по покана на хърватския 
първи дипломат Гордан Гърлич-Радман. Акценти в разговорите им ще бъдат развитието на двустранните отношения, както 
и актуални въпроси от регионалния, европейския и световен дневен ред, информират от външното министерство.  
Екатерина Захариева и Гордан Гърлич-Радман се договориха на среща през август Хърватия и България да координират 
заедно приоритетите и работата на двете председателства, които ще поемат от началото на идната година. От 1 януари до 
31 юни 2020 г. Хърватия ще бъде председател на Съвета на Евросъюза, а през цялата следваща година България и 
Република Северна Македония ще поемат съвместното председателство на Берлинския процес. 
Две са ключовите срещи - през май 2020 г. срещата на върха на ЕС в Хърватия, а през юли - лидерската среща на Берлинския 
процес в България. 
Вероятно и този път част от разговора между двамата министри ще премине на български език, тъй като Гордан Гърлич-
Радман владее езика ни от своя мандат в София като дипломат в хърватското посолство в периода 1994-1996 година. 
В рамките на посещението в Загреб Захариева ще се срещне и с председателя на хърватския парламент Гордан 
Яндрокович, както и с представители на българската общност. 
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√ V Международен конгрес по биоразнообразие  
Петият международен конгрес по биоразнообразие се проведе от 11 до 13 октомври в Биологическия факултет на 
Софийския университет. Конгресът беше посветен на решаването на проблемите, свързани с евро-средиземноморското 
опазване на животински и растителни видове, както и на налагащите се промени в досегашното каталогизиране на 
животни и растения с оглед на новите природни реалности.  
Биолозите Ростислав Бекчиев и Николай Симов от Националния природонаучен музей при БАН, който е един от основните 
организатори на събитието от българска страна, разказаха за най-значимите акценти на конгреса. 
Нов поглед към проблематиката предлагат и други участници във форума. Проф. д-р Павел Стоев разкрива актуалните 
измерения на отворената наука в наши дни. Не по-малко актуални проблеми – в контекста на еволюцията на видовете, 
съвременната екология и таксономия коментират Иван Льобъл от Музея по естествена история в Женева и Антъни Херъл 
от Националния музей за естествена история в Париж, с които разговаря Катрин Димитрова. 
 
√ Лидерите на ЕС отново с призив към Турция да спре офанзивата в Сирия  
Лидерите на Европейския съюз отново повториха призива си към Турция да спре офанзивата срещу кюрдските сили в 
Сирия и да изтегли войниците си, след като Анкара обяви, че прекратява настъплението си. Според Европейския съюз, 
операцията причинява "неприемливо човешко страдание" и подкопава борбата срещу групировката "Ислямска държава", 
се казва в изявление на 28-те лидери. 
Преди да стане ясно, че президентът Реджеп Ердоган се е съгласил на прекратяване на огъня, премиерът Бойко Борисов 
категорично отхвърли възможността България да се присъедини към общоевропейско оръжейно ембарго срещу Анкара: 
"Искате да спрем нашата военна промишленост… Питам - искате да спрете нашата военна промишленост. Добре, ще я 
спрем. И като излязат работниците на протест, ще ви питам защо. Просто искате да си убиете с този въпрос военната 
промишленост". 
 
√ Правителството на Германия намали прогнозите си за икономическия растеж догодина, но не очаква рецесия 
Немското правителство понижи прогнозите си за растежа на германската икономика през 2020-а година до 1,0% от 1,5%, 
обяви в четвъртък министерството на икономиката, но добави, че водещата европейска икономика не е изправена преди 
криза или рецесия. 
В същото време Берлин потвърди досегашната си прогноза за нарастване на брутния вътрешен продукт с 0,5% през тази 
година. 
"Икономическите развития в Германия в момента са раздвоени", посочи министърът на икономиката Петер Алтмайер. "Но 
дори и икономическата перспектива да бъде понижена, няма заплаха от икономическа криза“, допълни той. 
Според Алтмайер експортно-ориентираните отрасли са подложени на натиск поради търговските конфликти, Брекзит и 
свързаната с него несигурност, но в същото време вътрешната икономика остава в добра форма. 
Относно бъдещето той посочи: "Скоро трябва да се достигне най-ниската точка в развитието на международната търговия“. 
"Сега е време да запретнем ръкави'“, подчерта немският министър, визирайки политиките за растеж свързани с данъчните 
облекчения и намаляване на бюрокрацията, пазарни решения в енергийния преход, инвестиции в бъдещи технологии и 
дигитализация. 
Последната прогноза на германското правителство не включва сценарий на Брекзит без сделка, отбеляза икономическият 
министър. Ако се случи Брекзит със споразумение, това ще помогне за стимулиране на най-голямата европейска 
икономика, смята той. 
 
√ САЩ налагат мита на европейски стоки за 7,5 милиарда долара 
Съединените щати въвеждат от днес мита на редица стоки от Европейския съюз по силата на решение на администрацията 
на президента Тръмп. 
Това стана, след като по-рано в началото на месеца Световната търговска организация разреши на Съединените щати да 
наложат наказателни мита върху стоки от ЕС за 7 милиарда и 500 млн. долара заради незаконно отпуснати субсидии на 
Еърбъс (Airbus). Решението е пореден етап от дългогодишния конфликт между европейския самолетостроител и 
американския му конкурент Боинг (Boeing). 
САЩ ще наложат мита от 10 процента за самолетите и от 25 процента за редица други стоки от Европейския съюз. 
Самолетните части обаче ще бъдат изключени от наказателните мерки, за да не пострада заводът на Еърбъс в 
американския щат Алабама и да не бъде оскъпено производството на Боинг, което включва европейски компоненти. 
Сред засегнатите стоки са френското и испанското вино и зехтин, италианското сирене и шотландското малцово уиски, 
маслините от Франция, Германия и Испания, млечни изделия, морски продукти, цитруси и много други стоки. 
 
√ Шефът на Бундесбанк предупреди за опасност от мащабна търговска война САЩ-ЕС 
Йенс Вайдман отново критикува стимулиращата политика на ЕЦБ  
Управителят на Бундесбанк Йенс Вайдман заяви в сряда, че нарастващото търговско напрежение по света има потенциал 
да забави значително икономическия растеж, като в същото време изрази продължаващата си загриженост по отношение 
на стимулиращите мерки, предприемани от Европейската централна банка. 
"Мащабна търговска война между Съединените щати и Европейския съюз може да струва скъпо и на двете страни", посочи 
г-н Вайдман в своя реч в Ню Йорк пред Съвета по външни отношения, съобщи "Уолстрийт джърнъл". 
"Потенциалните неблагоприятни ефекти могат да бъдат значително по-големи, отколкото в случая с настоящите търговски 
спорове с Китай", като дори там нещата изглеждат "обезпокоителни". Йенс Вайдман отбеляза, че в сегашният спор Китай-

http://bnr.bg/post/101179682/turcia-se-saglasi-na-120-chasovo-primirie-v-siria
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САЩ "мерките, които вече бяха възприети, могат да намалят производството на двете страни с повече от половин процент 
в средносрочен план, докато световната търговия ще се сви с 1,5 на сто". 
Според шефа на Бундесбанк, тези, които смятат, че тарифите могат да донесат нещо положително, както смята 
администрацията на Доналд Тръмп, грешат. "Привържениците вярват, че по-високите мита могат да решат няколко 
проблема наведнъж. Те твърдят, че повишаването на тарифите може да намали дефицита по текущата сметка, да защити 
работните места и дори да направи хората да живеят по-добре", каза той. Това убеждение обаче е погрешно, добави 
Вайдман, защото "тарифите повишават цените на внасяните стоки и това отслабва покупателната способност на 
потребителите". 
Йенс Вайдман също така изрази загриженост относно стремежа на Европейската централна банка да стимулира 
икономиката на еврозоната - най-вече чрез подновеното закупуване на еврооблигации. Той каза, че за разлика от 
Федералния резерв на САЩ, ЕЦБ трябва да купува държавен дълг от страни с различни местни икономики, фискални 
политики и нива на кредитен риск. Той се притеснява, че покупките на дългови книжа потискат пазарните сигнали за 
здравето на пазарите на облигации на отделните държави-членки на еврозоната. 
Шефът на Бундесбанк заяви, че ЕЦБ не се нуждае от допълнителни усилия за стимулиране, ако сметне за необходимо. Но 
той допълни, че тръгването по този път ще повдигне сложни въпроси за разходите и ползите. 
Г-н Вайдман коментира също така и отрицателните доходи, наблюдавани по отношение на германския държавен дълг и 
приписвани на комбинация от фактори, включително на структурните промени в икономиката, които доведоха до по-ниско 
общо ниво на лихвите, както и влиянието на покупките от централната банка върху дългосрочния държавен дълг. 
Германският централен банкер смята, че не е време да се изостави идеята, че ниската безработица може да повиши 
инфлацията с течение на времето. "Всъщност, увеличение с 1% на разходите за заплати в крайна сметка ще увеличи 
потребителските цени с около 0,3%", посочи той. Това обаче е бавен процес, каза г-н Вайдман, но той добави, че "бавното 
засилване на инфлацията всъщност не трябва да бъде считано като изненада". 
 
√ Руски и американски служби възстановяват сътрудничеството в киберсигурността  
Руските и американските разузнавателни служби постепенно възстановяват сътрудничеството си в сферата на 
киберсигурността, заяви директорът на руската Федерална служба за сигурност Александър Бортников, цитиран от "Франс 
прес".  
Според Бортников американските тайни служби наскоро са предоставили на Русия информация за планиран терористичен 
акт на руска територия.  
Отношенията между Русия и САЩ се влошиха след обвиненията за руска намеса в американските президентски избори 
през 2016 г., извършена от руски хакери и "тролове" в социалните мрежи. 
 
Cross.bg  
 
√ Президентът връчи висши държавни отличия на шестима изтъкнати българи  
Знак за виталността на нашата нация са успехите на световно ниво, които са постигнали видните българи, отличени днес с 
държавни отличия. Това заяви президентът Румен Радев, който на церемония в Гербовата зала удостои с ордени шестима 
изтъкнати дейци в областта на науката, образованието, спорта, медицината, белетристиката. 
С орден „Стара планина“ първа степен бяха отличени писателят Владимир Зарев - за заслуги в областта на културата и 
изкуството, както и легендарният баскетболист Атанас Голомеев – за приноса му в областта на спорта. На церемонията 
акад. проф. Владимир Овчаров беше награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за принос в развитието на 
медицинската наука и образование в България. 
С орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен държавният глава удостои акад.  проф. доктор на техническите науки 
Чавдар Руменин за заслугите му в областта на науката.  Вирусологът акад. проф. доктор на медицинските науки Ангел 
Гълъбов също беше отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за принос в сферата на образованието и 
науката. 
Христо Мирянов беше удостоен с медал „За заслуга“ посмъртно. Отличието на известния треньор по борба е за принос в 
областта на спорта. Медалът бе приет от неговия син Георги Мирянов. 
На церемонията президентът Румен Радев изтъкна, че гражданската и професионална енергия на отличените вдъхват 
национално самочувствие и дух в обществото ни. „Въпреки различните направления, в които работите, между вас има 
здрава и дълбока връзка – тя се изразява във вашето отговорно отношение към бъдещето на следващите поколения 
българи“, обърна се държавният глава към носителите на висшите отличия. 
От името на наградените благодарности изказа Владимир Зарев. Тези отличия ще ни задължават и в бъдеще да служим 
със знанието си, с безсънието и таланта си на България, заяви писателят.   
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Голямото футболно уравнение - коментар на Димитър Пенев специално за БНТ; 
- Ехо от Брюксел. За големите теми на Европа и това, което предстои, на живо от белгийската столица; 
- Глас от синдиката. Колко часа работят без пари българите? Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов; 
- Олимпийска надежда - Мартин Атанасов, българският скейтборд шампион по пътя към Олимпиадата; 
- Местни избори 2019: Константин Бачийски в битката за Бургас, Славчо Атанасов в надпреварата за Пловдив и 

Калоян Янков кандидат за кмет на Велико Търново; 
БТВ, "Тази сутрин" 
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- Битката за Русе: Основните претенденти за кметския пост - от Русе специалното предизборно студио на "Тази 
сутрин" по bTV; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 18 октомври 
Брюксел 

- Министър-председателят Бойко Борисов участва в заседанието на Европейския съвет. 
***  
Страсбург 

- Вицепрезидентът Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Европейския съд по правата на човека, с 
генерални секретар на Съвета на Европа и с генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа. 

***  
София 

- Посланикът на Гърция в България ще връчи акредитивните си писма на президента Румен Радев. 
- От 09.30 часа в НДК ще се проведе дискусия за най-новите тенденции в развитието на зелените градове. 
- От 10:00 часа в заседателна зала на НКБТХ, бул." Г. М. Димитров"-52 А, Националната комисия за борба с трафика 

на хора ще се състои пресконференция по повод 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора. 
- От 10.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция, организирана от НД „Традиция" по повод извършените 

действия от страна на органите на КОС и ГДБОП-МВР, както и изземването на частни колекции на исторически 
оръжия, използвани във възстановките на дружеството. 

- От 10.30 часа в Сити Марк Арт Център на бул. „Янко Сакъзов" № 30 ще се проведе дискусия във връзка с обучението 
и изпитите на кандидатите за водачи на МПС. 

- От 12.00 часа пред Паметника на парашутиста до сградата на Народното събрание президентът Румен Радев ще 
приеме почетния караул по случай Празника на военните парашутисти и ще поднесе венци пред Паметника на 
парашутиста. 

- От 17.00 часа в Зала № 3 "инж. Стоимен Сарафов" на Федерацията на научно-техническите съюзи на ул. „Георги 
Раковски" № 108, ет. 2 ще се проведе дискусия на тема „Честно за образованието", в което ще вземат участие 
кандидати за общински съветници от БСП, учители и директори на столични училища. 

***  
Бургас 

- От 09.30 часа в пункт за базиране Бургас ще се проведат ритуали по изпращане на кораби от състава на Флотилия 
бойни и спомагателни кораби с участието на военнослужещи от военните формирования, дислоцирани в Пункт за 
базиране Бургас. 

***  
Варна 

- От 11.00 часа в Пункт за базиране ще се състои церемония по приемане на подводен движител и демонстрация 
на възможностите му от водолази от военно формирование 28580 - Варна. 

***  
Гоце Делчев 

- В 11.00 часа с полагане на венци и цветя на паметника на Гоце Делчев на Попови ливади ще започне програмата 
за отбелязването на 107-та годишнина от освобождението на град Гоце Делчев. 

- В 12.00 часа ще бъдат положени цветя пред паметника на Пейо Яворов в Градския парк с участието на ученици от 
ПГ по МСС „Пейо Яворов". 

- В 16.00 часа ще се положат венци и цветя на паметника на ген. Стилян Ковачев, а след това на паметната плоча на 
Пейо Яворов на улица „Търговска" и паметника на Христо Ботев. 

- В 17.00 часа Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим ще отслужи заупокойна молитва 
и благодарствен молебен в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий". Програмата ще продължи с полагане на 
венци и цветя на паметника на Гоце Делчев на централния площад в 17.30 часа, а в 18.10 часа и на паметника на 
загиналите във войните. 

***  
Дупница 

- От 11.00 часа с тържествен водосвет за здраве и успех на жителите ще бъде отбелязан празника на града. 
***  
Пловдив 

- От 09.30 часа в Съдебна палата ще се проведе работна среща и ще бъде направена презентация на предстоящи 
инициативи на Окръжния и Районния съд. 

- От 18.00 часа в Балабановата къща ще се проведе фестивалът „Международни фотографски срещи". 
***  
Смолян 

- От 10.00 часа пред гарнизонния военен клуб в Смолян ще бъде отбелязан празника на военно формирование 
28330 с водосвет на бойното знаме и празничен концерт. 

***  
Търговище 

- От 14.00 часа министър Теменужка Петкова ще посети Индустриалната зона. 
 


