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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bloomberg TV 
 
√  АИКБ: До 10 хил. лв. взимат работодатели за работно място на човек с увреждания 
Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Бизнес старт, 22 
октомври 2019 г. 
Законът за хората с увреждания трябва да се спазва, такъв какъвто е, и средните и големи компании се стараят да го 
прилагат. Компаниите имаха тримесечен срок, за да представят пред бюрата по труда бройки за наемане на хора с 
увреждания и от края на септември и началото на октомври започнаха проверките от Инспекцията по труда дали законът 
се спазва, каза Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването 
"Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
От 2400 заявени от работодателите работни места за хора с увреждания, само 700 са заети и остават 1700 свободни. Някои 
компании не могат да отговорят на изискванията на закона и предпочитат да платят компенсационни такси в размер на 
30% от минималната работна заплата. Другият вариант е те да купуват стоки и услуги от кооперации на хора с увреждания, 
в размер на двукратния размер на минималната работна заплата. Компаниите, които имат задължения по този закон, в 
България са малко над 5000 – големите и средни фирми. За 20 дни са проверени 900 от задължените лица от страна на 
Инспекцията по труда, посочи гостът. 
"За устройване на работно място за човек с увреждане работодателят може да получи до 10 хиляди лева от държавата", 
каза Иванов. 
Според проведена анкета сред членове на АИКБ, очакванията за 2020 г. са по-умерени в сравнение с 2018 и 2019 г. Бизнесът 
очаква застой или намаляване на икономическия растеж. Поръчките намаляват, защото в Западна Европа, където са 
основните контрагенти, има забавяне на индустриалното производство, което се отразява и в България, прогнозира той. 
"Бизнесът изпитва нужда от човешки ресурси, но по-малък процент са заявили, че ще наемат нови работници и служители, 
повечето ще запазят сегашната бройка. Очакваме кризата на пазара на труда да има застой. През 2019 г. е измерен 
абсолютния минимум от 4.2% безработица като статистически данни. Това е и причината за ръста на възнагражденията в 
последните години. През 2020 г. вероятно тенденцията на ниска безработица и повишение на заплатите ще се запази", 
заяви Иванов. 
Социалните мрежи вредят на работния процес. Ако работата на даден човек не е свързана с Facebook или други социални 
мрежи, той не би трябвало да прекарва работното си време там. Това е и една от причините за по-ниската 
производителност на труда в България. Българският работник е около 4.5 пъти по-ниско производителен от средния 
европеец. Причина за това са лоша организация на труда, липса на знания и умения, но и дейности, които не са свързани 
с работата. 
Вижте видео с цялото интервю. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Социалните мрежи вредят на работния процес 
За устройване на работно място за човек с увреждане работодателят може да получи до 10 хиляди лева от 
държавата, каза Добрин Иванов 
„Социалните мрежи вредят на работния процес. Ако работата на даден човек не е свързана с Facebook или други социални 
мрежи, той не би трябвало да прекарва работното си време там“. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването "Бизнес старт" Bloomberg TV Bulgaria. 
Той смята, че това е и една от причините за по-ниската производителност на труда в България. Българският работник е 
около 4,5 пъти по-ниско производителен от средния европеец. Причина за това са лоша организация на труда, липса на 
знания и умения, но и дейности, които не са свързани с работата“, каза Иванов. 
Относно изискването по Закона за хората с увреждания за наемането им от фирмите гостът каза, че от 2400 заявени от 
работодателите работни места за хора с увреждания, само 700 са заети и остават 1700 свободни. 
"Някои компании не могат да отговорят на изискванията на закона и предпочитат да платят компенсационни такси в 
размер на 30% от минималната работна заплата. Другият вариант е те да купуват стоки и услуги от кооперации на хора с 
увреждания, в размер на двукратния размер на минималната работна заплата", обясни Иванов. 
Компаниите имаха тримесечен срок, за да представят пред бюрата по труда бройки за наемане на хора с увреждания 
според Закона за хората с увреждания и от края на септември и началото на октомври започнаха проверките от 
Инспекцията по труда, посочи гостът. 

https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2019-10-22/aikb-do-10-hil-lv-vzimat-rabotodateli-za-rabotno-myasto-na-chovek-s-uvrezhdaniya
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Фирмите, които имат задължения по този закон, в България са малко над 5000 – големите и средни фирми. За 20 дни са 
проверени 900 от задължените лица от страна на Инспекцията по труда. "За устройване на работно място за човек с 
увреждане работодателят може да получи до 10 хиляди лева от държавата", каза Иванов. 
Според проведена анкета сред членове на АИКБ очакванията за 2020 г. са по-умерени в сравнение с 2018 и 2019 г. Бизнесът 
очаква застой или намаляване на икономическия растеж. Поръчките намаляват, защото в Западна Европа, където са 
основните контрагенти, има забавяне на индустриалното производство, което се отразява и в България, прогнозира той. 
"Бизнесът изпитва нужда от човешки ресурси, но по-малък процент са заявили, че ще наемат нови работници и служители, 
повечето ще запазят сегашната бройка. Очакваме на пазара на труда да има застой. През 2019 г. е измерен абсолютният 
минимум от 4.2% безработица като статистически данни. Това е и причината за ръста на възнагражденията в последните 
години. През 2020 г. вероятно тенденцията на ниска безработица и повишение на заплатите ще се запази", заяви Иванов.  
 
Dnes.bg 
 
√ Работодателите получават 10 хил. лв. за нает човек с увреждания  
Законът за хората с увреждания трябва да се спазва, такъв какъвто е, и средните и големи компании се стараят да го 
прилагат. Компаниите имаха тримесечен срок, за да представят пред бюрата по труда бройки за наемане на хора с 
увреждания и от края на септември и началото на октомври започнаха проверките от Инспекцията по труда дали законът 
се спазва, каза Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в ефира на 
Bloomber TV Bulgaria. 
От 2400 заявени от работодателите работни места за хора с увреждания, само 700 са заети и остават 1700 свободни. Някои 
компании не могат да отговорят на изискванията на закона и предпочитат да платят компенсационни такси в размер на 
30% от минималната работна заплата. Другият вариант е те да купуват стоки и услуги от кооперации на хора с увреждания, 
в размер на двукратния размер на минималната работна заплата. Компаниите, които имат задължения по този закон, в 
България са малко над 5000 – големите и средни фирми. За 20 дни са проверени 900 от задължените лица от страна на 
Инспекцията по труда, посочи гостът. 
"За устройване на работно място за човек с увреждане работодателят може да получи до 10 хиляди лева от държавата", 
каза Иванов. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Радев и премиерът на Виетнам обсъдиха двустранното партньорство в Токио  
Увеличаването на икономическия, търговски и инвестиционен обмен между България и Виетнам е общ приоритет и 
институциите в двете държави са готови да подкрепят инициативите на бизнеса. Това беше общата позиция на президента 
Румен Радев и министър-председателя на Виетнам Нгуен Суан Фук, които проведоха среща в Токио. 
Двамата представляват своите страни на церемонията по интронизация на новия император на Япония Нарухито, 
съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Предстоящото заседание на Смесената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество между 
България и Виетнам през ноември т.г. в София е добър повод и за провеждането на двустранни бизнес форуми и 
набелязване на конкретни проекти от взаимен интерес, подчерта Румен Радев. Държавният глава потвърди поканата към 
своя виетнамски колега президента Нгуен Фу Чонг да посети страната ни заедно със силна бизнес делегация. 
Доверието между България и Виетнам и контактите между хората са най-големият капитал в двустранните отношения, 
който освен в увеличаване на търговския обмен следва да бъде вложен с подкрепата на институциите в създаването на 
смесени предприятия за износ на пазарите в Азия и в рамките на общия европейски пазар, призова президентът. Според 
Румен Радев утвърждаването на България като регионален център за развитие на информационните технологии в 
Югоизточна Европа, както и традициите в областта на електрониката, фармацията и медицината също създават 
предпоставки за реализацията на общи проекти. Споделена бе и позицията, че търговски обмен от около 100 млн. долара 
годишно не отговаря на потенциала на двете държави. 
„България и Виетнам имат огромно преимущество с това, че двата народа не се налага тепърва да се опознават и са 
свързани от отношения на приятелство и доверие“, подчерта още Румен Радев. Нгуен Суан Фук открои от своя страна 
отличното двустранно сътрудничество в сферата на образованието и науката в близкото минало – 30 000 виетнамски 
граждани, сред които и самият той, са завършили висшето си образование, получили са професионална квалификация или 
са специализирали у нас, и призова за възстановяване на активното партньорство в тези области. 
Като особено перспективна сфера за развитие на двустранните отношения беше откроено сътрудничеството в отбраната, 
ремонта на въоръжение и техника, както и в областта на военното образование. 
Нгуен Суан Фук подчерта пред държавния глава, че като председател на АСЕАН през 2020 г. Виетнам ще работи за 
последващо разширяване на връзките и икономическото партньорство на България с Асоциацията на страните от 
Югоизточна Азия. България и Виетнам имат отлично сътрудничество в рамките на международните организации и ще 
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продължат активния си диалог при формирането и отстояването на общи позиции, беше отбелязано още на срещата на 
президента Румен Радев и министър-председателя Нгуен Суан Фук в Токио. 
 
√ Борисов се срещна с новия посланик на САЩ у нас Херо Мустафа  
България и САЩ са съюзници и стратегически партньори. Между нашите две страни е установен устойчив политически 
диалог на всички равнища. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си в Министерския 
съвет с извънредния и пълномощен посланик на САЩ Херо Мустафа. 
Премиерът Борисов поздрави Херо Мустафа за назначаването й като посланик в София и изрази увереност, че 
дипломатическите отношения между България и САЩ ще продължат да се развиват възходящо. 
Министър-председателят Бойко Борисов отбеляза отличното взаимодействие, което страните ни имат в областта на 
сигурността и отбраната - по двустранна линия и в рамките на НАТО. Премиерът Борисов посочи, че както настоящата 
президентска администрация на САЩ, така и българското правителство отдава високо значение на изпълнението на 
ангажимента от Срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. за увеличаване на разходите за отбрана. Борисов подчерта, 
че България на практика постигна тази евроатлантическа цел с договорите за доставка на самолетите F-16 Block 70 и 
свързаното оборудване и въоръжение. 
Премиерът Борисов акцентира върху потенциала за надграждане на стратегическото партньорство със САЩ и в други 
области като енергийна сигурност, развитие на високите технологии, образование, наука и култура. Според българския 
министър-председател от особено значение е сътрудничеството между България и САЩ за развитието на контактите 
между хората. По думите му сериозен принос в тази посока имат различни програми и инициативи, насочени към 
разширяване на обмена сред студенти, учени и представители на бизнеса. Като позитивна тенденция премиерът Борисов 
отбеляза също, че през последните няколко години има тенденция на устойчиво нарастване на броя на американските 
туристи в България. 
В рамките на разговора министър-председателят Бойко Борисов беше запознат с основните приоритети на Посолството на 
САЩ при посланик Херо Мустафа. 
 
√ България и Грузия възстановяват директната самолетна линия  
България и Грузия ще разкрият отново директната самолетна линия София-Тбилиси. Това стана ясно след среща на 
министъра на транспорта Росен Желязков и министър-председателя на Грузия Георги Гахария. Транспортният министър 
участва във форума "Пътят на коприната", който събра министри, представители на бизнеса и експерти в грузинската 
столица Тбилиси. 
Ще се превърнат ли България и Грузия във вратата на Китай към Европа - вижте в репортажа на Александър Марков и 
Владимир Богдански. 
2000 делегати от 60 държави участват във форума "Пътя на коприната" в Тбилиси, Грузия.Транспортна и търговска 
свързаност обсъждат делегатите. България се договаря за директна самолетна линия София-Тбилиси. 
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Има изразено такова 
желание на нискотарифен превозвач, който е заявил, че връзката между Грузия и София е интересна за него. Така че за 
туризма това ще бъде изключително значимо. 
Дублиране на фериботната линия Бургас-Батуми също обсъдиха Росен Желязков, грузинският премиер Георги Гахария и 
министъра на икономиката Натела Турнава. 
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: В посока Грузия е 100% 
натоварена линията. На връщане, обаче, е само 30%. Ние говорим за дублиране на същата, за това - да имаме още един 
ферибот, тоест в рамките на седмичните курсове да може да се поеме и превоза на стоки от Грузия или транзит през Грузия 
към България. 
България и Грузия преговарят и за изграждането на подводен високоволтов кабел за пренос на електроенергия по дъното 
на Черно море. Вече има такъв за широколентов интернет. 
Акак Сагирашвили, зам.-министър на икономиката и устойчивото развитие на Грузия: България може да бъде вратата 
на Грузия към Европейския съюз. И двете страни сме в Черноморския регион. Поговорката гласи: планината предпазва, 
морето - свързва. Премахнем ли и последните търговски бариери, ще бъдем равностойни играчи на новия "Път на 
коприната". 
Стокооборотът между България и Грузия е половин милиард долара годишно. 
Грузия има споразумение за свободна търговия с ЕС и Китай и е в центъра на Пътя на коприната - мащабна инвестиционна 
програма на Китай за 1 трилион долара, която трябва да свърже Азия и Европа с нови търговски пътища. 
Георги Гахария, министър-председател на Грузия: Създаването на нови транспортни и търговски коридори между Европа 
и Азия вече не е само възможност, а необходимост. България е на пътя на тези коридори. 
Религиозният и културен туризъм е областта с най-висок потенциал на развитие между двете страни.15 000 грузинци 
посещават България, предимно Бачковския манастир, който през 11 в. се развива като център на грузинското монашество. 
 
√ "Булгартрансгаз" е платила аванс от 250 млн. лв. за "Балкански поток"  
Аванс от близо 250 млн. лева е платила държавната "Булгартрансгаз" за строителството на "Балкански поток". Това обяви 
енергийният министър Теменужка Петкова, която беше гост в Сутрешния блок на БНТ. По думите на министъра има две 
опции за финансиране на газопровода - строителят "Аркад" да осигури заем или "Булгартрансгаз" да потърси финансиране 
след построяването на първите 308 км. Докога ще бъде завършен проектът и готова ли енергийната система за зимата - 
вижте. 
Газопроводът "Балкански поток" ще бъде завършен през първата половина на 2020 г. заради забавяне на обществената 
поръчка за строителството му. Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова. 
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Стремежът на нашето правителство, на премиера Борисов, е да дадем възможност и България да запази своето 
стратегическо място на газовата карта на Европа, но за да се случи това, трябва да бъдат спазени всички европейски 
правила. 
"Балкански поток" е алтернативният маршрут за доставка на руски газ вместо през Украйна - през Турция. Цената на 
проекта е над 2 млрд. лева, а капацитетът му - над 15 млрд. куб. метра. 
Енергийният министър коментира и подготовката на енергийните дружества за зимния сезон. 
Хората трябва да бъдат спокойни, готовността на България за есенно-зимния сезон е добра. 
Един от приоритетите на страната и през следващата година ще остане защитата на въглищните ни централи. По думите 
на Петкова България е предложила на Брюксел план как да запази тези мощности до 2050 г. 
46% от електрическата енергия, която е нужна на страната се осигурява именно от тези централи, които работят на въглища, 
този процент през зимата достига до 60. 
За да поевтинее токът за бита и дребния бизнес, министерството ще започне преговори и с американските централи за 
отпадане на дългосрочните договори за изкупуване на ток. 
 
√ Ананиев: Ръстът на разходите за здравеопазване за 2020 г. ще бъде около 500 млн.  
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев присъства на откриването на новия компютърен томограф, за който 
министерството отпусна близо 600 хил. лв., и представянето на реновираното и оборудвано с нова медицинска апаратура 
Отделение по диализно лечение в МБАЛ – Добрич. 
„МБАЛ-Добрич“ е една от най-старите болници в България. Тя има своя авторитет, достойнство и уважение от гражданите 
и това се дължи най-вече на вас, работещите в болницата, на ръководството, на всички медицински и немедицински 
кадри“, заяви Ананиев. 
Той беше категоричен, че Министерството на здравеопазването инвестира в апаратура и техника, за да бъдат държавните 
болници конкурентоспособни и да гарантират на българските граждани навременни и качествени диагностика и лечение, 
съответстващи на най-високите стандарти в съвременната медицина. 
„Реновираното отделение по хемодиализа също е резултат от отпуснатите от държавата 5 млн. лв., с които обновихме 
диализните структури в страната“, посочи здравният министър. 
Закупуването на 7-те хемодиализни апарата на стойност 130 хил. лв. за болницата в Добрич е стъпка в посока подобряване 
качеството на живот на пациентите, страдащи от бъбречна недостатъчност. Отделението в момента обслужва постоянно 
57 пациенти от 20 населени места в Добричка област, като текущо оттук преминават и пациенти на други диализни 
структури, стана ясно още от думите на Ананиев. 
Пред журналисти той коментира и средствата, предвидени за сектор здравеопазване през 2020 г.: 
„Бюджетът ще бъде разгледан следващата седмица в Министерския съвет, но при всички случаи мога да заявя, че ръстът 
на разходите за здравеопазване ще бъде около 500 млн. лв. Само ръстът на средствата, предвидени за Националната 
здравноосигурителна каса е около 395 млн. лв. Ръст има и в бюджета на министерството, чрез който ще се осигури 
устойчивост на допълнителните разходи, които бяха направени от правителството през тази година“. 
Министърът уточни, че по бюджета на МЗ се предвиждат средства и за дейностите по трансплантация, както и за 
извършване на изследвания с NAT технологията, като конкретните цифри ще бъдат известни след окончателно приемане 
на бюджета. 
 
√ През ноември се очаква да бъде регулирано движението с тротинетки  
Очакваме през ноември окончателният текст, с който ще се регулира движението на електрическите тротинетки, да влезе 
за обсъждане в Народното събрание. Това каза в Сутрешния блок на БНТ Иван Петков от Държавната агенция "Безопасност 
на движението по пътищата". 
Иван Петков: Всички трябва да знаят какви са техните права и задължения, след като бъдат приети текстовете ще бъде 
регламентирано, че те се движат в най-дясната част на платното за движение, когато няма велоинфраструктура. 
Допълнително има изисквания за скоростни магистрали в градска среда да им бъде забранено, а за втори клас улици - 
само ако има велоалеи. 
Васил Долапчиев от Съюза на слепите в България коментира, че движението и изоставянето на тротинетките по тротоарите 
е допълнителен проблем. Той призова за контрол и санкции. 
 
√ Любомир Тулев: Човешкият фактор при фишинг атаките винаги остава  
Фишинг атаките от името на НАП са част от т.нар. "социално инженерство". Трудно е човек да бъде предпазен от тях. 
Колкото и решения за киберсигурност да внедриш, човешкият фактор остава. Това коментира експертът по киберсигурност 
Любомир Тулев в студиото на Сутрешия блок на БНТ. 
Много често фишинг имейлите поставят официални лога на институции, следват тенденцията на актуални проблеми в 
страната. През ноември ще има т.нар. "Черни петъци", това също се използва за хакерски атаки към потребителите, 
предупреди Тулев. 
Думите "веднага", "незабавно" целят психологическа атака, за да ни накарат да си сменим парола на профила, което я 
прави уязвима за хакерите. 
Фалшиви мейли от името на НАП се изпращат на граждани и фирми 
Поставянето на курсора на мишката върху даден линк, без да се натиска, показва адреса в долния ляв ъгъл на екрана къде 
води той, каза Тулев. 
Според него хакерите са една крачка напред, откриват бъгове в системата и се възползват от тях. 
 
 

https://news.bnt.bg/bg/a/falshivi-meyli-ot-imeto-na-nap
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√ "Референдум": Как ще се промени икономиката на общините след местните избори  
Над 70% от участниците в анкетата на "Референдум" тази вечер очакват по-скоро позитивно отражение на резултатите от 
местния вот върху икономическото развитие на съответната община, в която живеят. 23% от допитаните граждани очакват 
по-скоро негативен резултат, а 6.1 са без мнение. 
В дискусията в студиото на предаването участие взеха Петър Ганев -ИПИ, инж. Пламен Панчев, основател на "Тракия 
икономическа зона", Геновева Христова от Асоциацията на бизнес клъстерите, икономистът Георги Найденов, Георги 
Вулджев - ЕКИП и проф. Ганчо Ганчев. 
 
Investor.bg 
 
√ Мониторингът отпада, но само след положителни становища от ЕП и Европейския съвет 
В новия доклад за България няма нови препоръки за страната ни, което даде основания да се смята, че това ще бъде 
последния мониторинг  
Европейската комисия прие най-новия си доклад за предприетите от България действия за изпълнение на ангажиментите 
във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на Механизма за 
сътрудничество и проверка (МСП).  
В прессъобщение от ЕК се посочва, че в днешния доклад се разглежда постигнатият през изминалата година напредък в 
изпълнението на последните 17 препоръки, дадени от Комисията в доклада ѝ от януари 2017 г. В него със задоволство се 
отбелязва последователната работа на България по изпълнението на тези препоръки. По този начин индиректно и доста 
завоалирано се обяснява, че е възможно повече да няма мониторинг върху съдебната система и вътрешните работи за 
България. Процедурата по „вдигането“ на мониторинга обаче ще започне едва след като и Европейският съвет, и 
Европейският парламент приемат единодушна позиция по въпроса. Тепърва ще се разглеждат становища и ще се очакват 
новини по казуса.   
Пред Investor.bg eвродепутатът Емил Радев, който е и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи в ЕП обясни, че това ще бъде последният мониторингов доклад в досегашният му вид за България. 
Наблюденито за Румъния остава.  
„Напредъкът ни е констатиран. Предстои приключване на МСП. Това е единствения доклад, в който няма нови препоръки 
и ясно се казва, че реформите са извършени. Трябва само да има постмониторингов механизъм за наблюдение на това как 
се развиват реформите, трябва и да довършим някои от започнатите промени“, коментира Радев.  
Остава ангажиментът на българските органи да приемат законодателство за отмяна на разпоредби на Закона за съдебната 
власт, изискващи автоматично временно отстраняване от длъжност на магистрати в случай на наказателно разследване 
срещу тях и деклариране на членство в професионални сдружения, става ясно от доклада.  
Процесът по отпадането на мониторинга обаче остава блокиран между институциите. Надеждите са, че решение по казуса 
ще има в началото на следваща година. Това коментира пред Investorl.bg евродепутатът от квотата на ДПС Илхан Кючук. 
„Явно към днешна дата Комисията е решила да поеме отговорността си и да изпълни поетите си ангажименти. Винаги сме 
казвали, че въпросният доклад не е функционален по отношение на България и е с твърде ограничен обхват. Задълбочава 
отношенията Източна- Западна Европа. Трябва да има общ механизъм с хоризонтален поглед и да покрива единни 
демократични критерии за всички държави. Проблемът в такъв тип ситуации, които се случват за първи път, е че няма ясни 
критерии и механизъм, по който да се случи. Няма процедури, по които да се случат всички стъпки. Те могат да се случат в 
пленарна зала, може и в комисии, може да се случи на Съвет на министрите на вътрешните работи, а може и на ниво 
министър-председател. Тепърва ще се уточнява, но при всички положения докладът е положителен, защото поставя 
началото на този процес“, обясни Кючук. 
Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на МСП е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на 
страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС. Необходимо е България да продължи да работи 
последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайното му 
изпълнение. България трябва да осъществява мониторинг за трайното изпълнение на реформите чрез новосъздаден съвет, 
който ще функционира след приключване на мониторинга на Комисията, като достигнатите заключения ще се използват в 
бъдещия диалог с ЕК в рамките на всеобхватния механизъм за върховенството на закона. Както вътрешният мониторинг, 
така и механизмът, обхващащ целия ЕС, следва да подпомагат устойчивостта и необратимостта на реформите, дори след 
края на МСП за България. Преди да вземе окончателно решение обаче, Комисията ще вземе предвид становищата на 
Съвета и на Европейския парламент. 
„Още в началото на мандата си заявих, че бих искал механизмът за сътрудничество и проверка да приключи при тази 
Комисия. Разбира се, осъществяването на тази амбиция винаги е зависело от изпълнението на всички изисквания в 
областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. През последните години България 
отбеляза впечатляващ напредък в изпълнението на препоръките на Комисията. Въпреки че все още са налице 
предизвикателства, свързани с изпълнението на нужните реформи и поддържането на набраната скорост. Отбелязаният 
от България напредък понастоящем е достатъчен, за да се обмислят прекратяването на действието на МСП и използването 
на нови механизми за мониторинг на национално равнище и на равнището на ЕС. Ще чуем внимателно становищата на 
Парламента и на Съвета, преди да вземем решение“, каза Жан Клод Юнкер пред Европарламента.  
В допълнение към ангажимента за продължаване на реформите, свързани с борбата с корупцията, Комисията отбелязва 
по-специално ангажимента на българското правителство да въведе процедури относно отчетността на главния прокурор, 
включително с цел запазване на независимостта на съдебната власт в съответствие с препоръките на Венецианската 
комисия.  Припомняме, че изборът на Иван Гешев за нов главен прокурор е на 24 октомври, а той бе един от хората, които 
през годините изтъкваха предимно положиелните аспекти от мониторинговите доклади и неглижираше негативите.  
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Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) беше създаден при присъединяването на България към Европейския 
съюз през 2007 г. като преходна мярка за улесняване на продължаващите усилия на България да реформира съдебната си 
система и да засили борбата с корупцията и организираната престъпност. Той представлява съвместен ангажимент на 
българската държава и на ЕС. В съответствие с решението за създаване на механизма и както беше подчертано от Съвета, 
прилагането на МСП ще приключи, когато всички показатели, приложими за България, бъдат изпълнени по задоволителен 
начин. 
През януари 2017 г. Комисията извърши цялостна оценка на напредъка, постигнат през десетте години от съществуването 
на механизма. Тази перспектива даде по-ясна представа за значителния напредък, постигнат след присъединяването, а 
Комисията успя да формулира седемнайсет препоръки, чието изпълнение би било достатъчно, за да се сложи край на 
процеса по МСП. Прекратяването на МСП ще зависи от изпълнението на тези препоръки по необратим начин и от 
условието промените да не доведат до ясен обрат в хода на напредъка. 
Оттогава Комисията извърши две оценки. В доклада от ноември 2017 г. Комисията заключи, че постигнатият напредък е 
значителен. Въпреки че Комисията все още не можеше да заключи, че някой от показателите е изпълнен в задоволителна 
степен, тя поясни, че с непрекъсната политическа ангажираност и решимост за постигане на напредък в реформите 
България би трябвало да може да изпълни оставащите препоръки по МСП в близко бъдеще. Съветът приветства 
значителните положителни стъпки, като същевременно отбеляза, че предстои още много работа. 
През ноември 2018 г. Комисията приветства напредъка към бързо прекратяване на действието на МСП и стигна до 
заключението, че първият, вторият и шестият показател могат да се считат за временно изпълнени. По отношение на 
другите три показателя, свързани с продължаващата реформа на съдебната власт и борбата с корупцията, все още бяха 
необходими допълнителни усилия, за да се осигури пълното изпълнение на препоръките от януари 2017 г. Съветът взе под 
внимание заключенията на Комисията и насърчи България да използва положителния импулс, за да консолидира 
напредъка по убедителен и необратим начин. 
В днешния доклад се разглеждат предприетите от България действия след ноември 2018 г. В него се съдържа оценката на 
Комисията на това как българските органи са подходили към 17-те препоръки. Докладът се придружава от работен 
документ на службите, който съдържа подробен анализ на Комисията въз основа на постоянния диалог между българските 
органи и службите на Комисията. 
Както вече написахме, преди да вземе окончателно решение за прекратяване на действието на МСП за България, 
Комисията надлежно ще вземе предвид становищата на Съвета и на Европейския парламент. 
 
√ ББР: Последните няколко месеца са благоприятни за българската икономика 
Случиха се и ще се случат големи сделки. Едната е за покупката на "Виваком", другата е в областта на 
преструктурирането на "Булсатком", заяви София Касидова, съветник на УС на Българската банка за развитие  
България разполага със стабилна макросреда и устойчив ръст през последните няколко години, а това дава възможност за 
конвергенция към развитите икономики, коментира София Касидова, съветник на УС на Българската банка за развитие 
(ББР), в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков. 
Гостът взе отношение по темата за състоянието на българската икономика към момента. Тя изрази мнение, че последните 
няколко месеца са благодатни за българската икономика. "Случиха се и ще се случат големи сделки. Едната е за покупката 
на "Виваком", другата е в областта на преструктурирането на "Булсатком". Ще се случи сделката и за БТВ, може би и за ЧЕЗ. 
Хубавото е, че инвестициите се насочват към дялови такива", поясни София Касидова. 
"InvestEU е програма продължение на плана "Юнкер". Идеята ѝ е да се създаде гаранционен фонд, при който, за разлика 
от предишната програма, сега всички банки за развитие, които кандидатстват, могат да ползват тази гаранция директно. 
Фокусът на този фонд е в четири политики - малки и средни предприятия (МСП), устойчива инфраструктура, иновации, 
технологии. Обмисляме инструменти за МСП и за развитие на инфраструктурата", посочи Касидова. 
В разговора стана ясно, че на 24 и 25 октомври Българската банка за развитие заедно с честването на своята 20-годишнина 
реши да бъде домакин и на тазгодишната среща на миноритарните акционери на Европейския инвестиционен фонд. 
"Европейският инвестиционен фонд е механизъм, създаден заедно с Европейската инвестиционна банка, който насочва 
ресурс от капиталовите пазари, създаден с цел инвестиране и укрепване на капитал на компаниите в страни членки на 
Европейския съюз", смята Касидова. 
По думите й това става чрез няколко основни механизма: гаранции, дялово участие, различни фондове." Европейският 
инвестиционен фонд не инвестира директно, а чрез тези механизми, които се опосредстват от национални банки за 
развитие и други небанкови институции", допълни тя. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Дребните земеделци ще кандидатстват за преработка на собствена продукция 
Започва прием на проектни предложения по подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти по тематичната подпрограма" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г., съобщиха от МЗХГ. Ще се подпомагат изцяло стопанства с икономически размер между 
6000 и 7999 евро. 
По процедурата могат да кандидатстват малки стопанства в областта на животновъдството, плодове и зеленчуци или на 
етерично-маслени и лекарствени култури. Бюджетът на подмярката е над 3 млн. лв. и е насочен за преработка на 
селскостопански продукти. Целта е да се повиши жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски 
стопанства. 
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Инвестициите са за материални и/или нематериални активи за създаване или модернизация на съществуващи мощности 
за преработка, разширяване на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, 
сортиране и пакетиране на земеделска продукция. 
Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: 
http://eumis2020.government.bg/. 
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси на електронната поща rdd@mzh.government.bg и да получат 
разяснения по Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване. Проектите ще се приемат до 
17:30 часа на 23 декември 2019 г. 
 
√ Тръгва разширението на 6 км от Южната дъга на столичното околовръстно шосе 
Започва строителството на над 6 км от Софийския околовръстен път II-18 в отсечката от пътен възел „Цариградско шосе“ 
до пътен възел „Младост“, съобщиха от АПИ. Инвестицията е за 142,7 млн. лв. с ДДС и средствата са от републиканския 
бюджет. В момента се извършва подготовка за същинските строителни работи. 
Съществуващият двулентов път ще бъде реконструиран в 6-лентов с две локални платна за движение. С новото трасе ще 
се осигури връзка между автомагистралите „Струма” и „Тракия”, ще се улесни транзитният трафик от АМ „Европа“ и 
връзката с граничните пунктове с Турция и Гърция. По договор участъкът трябва да е готов в края на 2021 г. 
Началото на проектния участък е при 35-и км, което е малко след края на пътния възел при пресичането на бул. 
„Цариградско шосе“ и Софийския околовръстен път. Краят е при 41-и км, където отсечката ще се свързва с реконструирания 
през 2012 г. участък от Софийския околовръстен път. Отсечката ще бъде с две платна с по 3 ленти за движение в посока 
или общо 6 ленти, средна разделителна ивица, разделителни ивици между локалите и директното трасе, 2 локални платна 
и тротоари. Пресичането на Софийския околовръстен път с по-големите пътни артерии в района ще се осъществява чрез 4 
пътни възела - п. в. „Стар Лозенски път“, п. в. Патриарх Герман“, п. в. „Самоковско шосе“, п. в. „Младост“. Ще бъдат 
изградени 3 пешеходни надлеза и мостове над р. Искър и р. Кална. Предвидена е реконструкция на водопроводи, 
канализация и газоразпределителна мрежа, както и изместване на инженерни съоръжения, телекомуникации и др. 
Изпълнител на строително-монтажните работи на участъка от път II-18 от км 35 до км 41 е „ГБС - Инфраструктурно 
строителство“ АД. 
 
БНР 
 
√ Правителството одобрява стратегия за климата  
Правителството ще одобри Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и плана за действие. 
В дневния ред е и докладът за годишния отчет за изпълнението на Националния план за действие по енергийна 
ефективност за периода 2014-2020 година. 
Очаква се кабинетът да одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за национални програми в 
образованието. 
 
√ НОИ обсъжда бюджета на обществено осигуряване за 2020 г.  
Надзорният съвет на НОИ ще обсъжда проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година. 
Предвижда се ръст на пенсиите със 6.7 на сто от първи юли, а също и увеличение на 610 лева на минималните осигуровки 
за земеделските стопани и самоосигуряващите се лица от първи януари. 
Няма да се променят обезщетенията за майчинство и безработица. Запазва се и режимът за изплащане на болничните. 
Общите разходи на НОИ са планирани на 12 и половина млрд. лева, от тях малко над 4 млрд. са дефицит, който ще се 
покрива от Държавния бюджет. 
 
√ ЦИК свали имунитетите на петима участници в местния вот по искане на главния прокурор  
Централната избирателна комисия свали имунитетите на петима участници в местните избори. По искане на главния 
прокурор Сотир Цацаров Комисията разреши apecтитe зa тъpгoвия c влияниe нa ĸaндидaт-ĸмeтoвe и oбщинcĸи cъветници 
в Heceбъp и Cвeти Bлac. 
Искането на главния прокурор е от вчера и е за Hиĸoлaй Димитpoв, нeзaвиcим ĸaндидaт зa ĸмeт нa oбщинa Heceбъp, 
ĸaндидaтитe зa oбщинcĸи cъвeтници в Heceбъp - Πeтъp Toдopoв, Гeopги Гeopгиeв и Koнcтaнтин Лeфтepoв, ĸaĸтo и Aтaнac 
Япaджиeв, peгиcтpиpaн, ĸaтo ĸaндидaт зa ĸмeт нa ĸмeтcтвo нa гp. Cвeти Bлac. 
То е внесено в Централната избирателна комисия след мащабната акция на Спецпрокуратурата в Несебър и Свети Влас 
през почивните дни. 
По информация на „Хоризонт“ до повдигане на обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с гласове 
ще се пристъпи, след като ЦИК изпрати по надлежния ред решенията си за петимата участници в местните избори. 
По искане на наблюдаващия прокурор те ще бъдат задържани за 72 чaca, тоест в деня за размисъл ще стане ясно дали 
спецобвинението ще иска те да останат за постоянно в ареста или ще бъдат освободени срещу по-леки мерки за 
неотклонение. 
 
√ Повече от 15% от стартиращите български фирми са в сферата на изкуствения интелект  
Повече от 15% от българските стартиращи фирми са в сферата на изкуствения интелект, показва холандско проучване. Това 
прави страната ни лидер в Европа и съдейства за индустриалната автоматизация. 
Данните бяха представени по време на първия в България форум по роботика и автоматизация в индустрията. 

http://bnr.bg/horizont/post/101180336/akcia-na-gdbop-v-nesebar
http://bnr.bg/horizont/post/101180336/akcia-na-gdbop-v-nesebar
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Роботиката и автоматизацията са основните фактори, които ще дават конкурентните предимства на българската индустрия 
за в бъдеще. И родното производство вече има своите добри примери, казва Йонко Чуклев - заместник-председател на 
Асоциацията по роботика и автоматизация: 
"Вече в България е най-бързата поточна линия в света, която прави по 6 600 бонбона в минута. Имаме завод за хладилна 
техника, който на ден около 4 000 хладилни уреда. Примери в производството в България има, като нас ни радва, че има 
и такива, които минават от компонент до готов продукт". 
Най-често роботиката и автоматизацията се прилагат в сектори като хранително-вкусовата промишленост, фармацията, 
електрониката и автомобилните компоненти. Александър Арабаджиев от компания за производство на машини за 
роботизация представи една от разработките: 
"Първият в България колаборативен робот, който има шест оси на пречупване, носи товар до 5 кг и има размах един метър. 
Може да работи на едно място с хора без да ги застрашава от нараняване. 
Българските успехи в сферата на роботиката се представят днес в София по време на форума „Роботиката през погледа на 
бизнеса, образованието и държавата“. 
На форума се представят резултати от проучване за нивото на автоматизацията на българската индустрия и 
робоекосистемата у нас, както и нейната инфраструктура, международни партньори, инвеститори и доставчици. 
Обсъждат се проблеми като достъпността на роботите и високотехнологичните машини в малките и средни предприятия, 
лидерството на България в сферата на роботиката и автоматизацията, а също и подготовката на кадрите в сектора. 
Основна цел на организаторите е формулирането на цялостна стратегия за робосектора у нас чрез препоръки на експерти 
в индустрията, образованието, финансите, човешките ресурси и държавната администрация. 
 
√ Инициатива „Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България“  
Как признанието и успехът могат да се сбъднат на родна земя? Стопанският факултет на Софийския университет "Св. Кл. 
Охридски" и представители на бизнеса заедно създадоха инициативата „Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България“. Тя 
цели да промотира, че младите хора в България могат да имат живота и кариерата, която искат, там, където искат да живеят 
– тяхната родна страна. В студиото на "Нашият ден" гостуваха доц. Боряна Богданова, ръководител на „Кариерен център“ 
в Софийския университет "Св. Кл. Охридски", и Методи Георгиев, член на Борда на настоятелите и вдъхновител на 
инициативата. 
Методи Георгиев разказа как се е породила идеята за инициативата „Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България“:  
"Заедно с доц. Седларски преди година се замислихме, че имаме нужда да споделим, че успехът не само е възможен – 
той се случва в България. И е възможен не само заради това, което бизнесът предлага, но и заради това, което 
образователната система предлага като възможности. Нашите колеги и клиенти извън България са впечатлени не от 
инфраструктурата, те са впечатлени от младите хора, техните таланти и структурираното образование, което те получават." 
Стопанският факултет беше домакин на дискусията #StartUpTheBeat, част от инициативата „Твоето бъдеще е тук. Успехът е 
в България“. СУ стана домакин на една естествена симбиоза между бизнеса и образованието, която се случва на практика 
в университета, защото не е тайна, че ако има проблем, в който може да се спъне българската икономика, това е липсата 
на кадри. Доц. Боряна Богданова обясни защо е важно за студентите бизнесът да бъде там, където те се образоват:  
"Ние живеем в една ера, в която знанието е много свободно достъпно. На практика, за да привлечеш младия човек, трябва 
да разбираш неговите потребности. Младият човек има нужда да бъде активен, да бъде провокиран с нещо интересно и 
да се учи от първо лице. С личния пример, присъствието на ментори в час, работата по реални казуси, които на практика 
скъсяват тази дистанция между пазара на труда и академията, са ключов фактор за успеха на едно висше учебно заведение. 
Аз много се радвам, че Алма матер е новатор и съвместно с бизнеса и с подкрепата на целия борд успяваме да осъществим 
тази инициатива. Тя е важна не само за подобряване на качеството на образованието, но и защото поставя младия човек 
в центъра на събитията." 
Най-важното за един млад човек е да бъде мотивиран, ако е мотивиран, нищо вече не може да го спре по пътя към успеха. 
Ето кои са личностите-вдъхновители: Максим Майер, който беше от първите, подел инициативата, човек с изключителен 
професионален опит, но и с опит в медийното пространство, доц. Теодор Седларски, инициатор на програмата, Деси 
Банова, която със своя ентусиазъм се включи, и Методи Георгиев, член на Борда на настоятелите.  
Инициативата на Софийския университет е в отговор на потребността за интегриране на бизнес средата в обучението и 
разбирането в младите на нуждата от качествено и практично ориентирано образование, което могат да получат в 
България. В програмата на инициативата са включени публични събития, лекции, дни на отворените врати и много други 
дейности, свързани с популяризиране на перспективите за добро образование, кариерно развитие и качествен живот на 
младите българи в родната им страна. Cargill в България подкрепи Софийския университет в тази инициатива, като 
предоставя възможности на младите хора да работят в България, да се реализират професионално у нас и да бъдат 
успешни. 
 
√ България все още е атрактивно място за международните инвеститори 
Икономистът Галина Колев: Много привлекателно в българската икономика е ориентацията към нови технологии  
Живеем във време, в което всяка минута някъде се случва нещо, което може да промени света изоснови. Свидетели сме 
на изцяло нови постижения на технологичната революция, както и на постоянно изменящите се потребности на 
икономическата и инвестиционната среда в глобален мащаб. Тази ситуация предполага вземането на сериозни мерки и 
строго обмисляне на стратегиите за икономическо развитие на страните и предприемачеството в тях. Каква е печелившата 
стратегия, от която може да се възползва България? 
Печелившата стратегия зависи от това за коя страна става въпрос. Що се отнася до България, тя е на добър път и се справя 
отлично с много предизвикателства, казвапроф. д-р Галина Колев, старши икономист в Германския икономически институт 
/Institut der deutschen Wirtschaft/. Страната все още е едно място за инвестиции, което е много атрактивно за 
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международните инвеститори и предприятия. България все още е страната в ЕС с най-ниски разходи за работна ръка. Освен 
това има добро геополитическо и географско положение и ниски данъци. Всичко това представлява отлична предпоставка 
за инвестиции. Това, което все още липсва, е напредъкът в борбата с корупцията, повече инвестиции в областта на 
транспортната инфраструктура в Северна България. Там все още има какво да се направи. Това, което за мен е много 
атрактивно в българската икономика, е ориентацията към нови технологии. Повечето стартъпи тук са фокусирани в тази 
област и мисля, че това би осигурило един добър растеж и през следващите години. 
Що се отнася до това дали България има шанс да привлече инвестицията на един от най-големите автомобилни 
производители на своя територия, икономистът смята, че все още имаме голям шанс да бъдем предпочетени пред другия 
кандидат − Турция. От концерна потвърждават, че инвестицията ще бъде базирана на икономически показатели, а не на 
политически, но от друга страна: 
Геополитиката е един от основните фактори, които определят решението на големите предприятия по света и затова мога 
да си представя, че развитията от последните седмици и месеци, ще окажат голямо влияние. Други фактори, които са много 
важни, са конфликтите, които възникнаха в областта на търговската политика на глобално ниво. Те също са в полза на 
България като място за инвестиции, защото страната е член на ЕС. 
Германският икономически институт е най-големият частен институт в Германия. Намира се в град Кьолн. Финансиран от 
индустрията, но и от проекти на национално и международно ниво, той дава работа на 370 души, квалифицирани в 
различни области. Темите, по които работят са свързани с ключови въпроси, касаещи пазара на труда, демографските 
промени, финансовата и социална политика, международната икономика, недвижимите имоти, околната среда и 
енергията, иновациите, предприемачеството и други. 
 
√ България остава с един от най-ниските държавни дългове и най-високи бюджетни излишъци в ЕС  
През второто тримесечие правителствените дефицити както в еврозоната, така и в целия Европейския съюз отбелязаха 
леки повишение спрямо началото на годината, докато държавните дългове се свиха слабо, показват данни на Евростат. В 
същото време България остава в челната тройка по отношение на най-голям бюджетен излишък и на най-нисък държавен 
дълг. 
В рамките на еврозоната бюджетният дефицит се разшири през второто тримесечие на 2019 година до 0,7% от БВП спрямо 
0,6% в началото на годината, докато за целия ЕС се увеличи до 0,9% от 0,8%. 
В същото време държавният дълг на 19-те страни-членки на региона на единната валута се понижи спрямо първото 
тримесечие като процент от БВП до 86,4% от 86,5%, а в рамките на целия Европейския съюз – до 80,5% от 81,1%. 
През второто тримесечие на 2019-а година в 14 от 28-те членки на ЕС беше отчетен бюджетен излишък, като по този 
показател България си поделя с Дания и Холандия втората позиция с позитивен баланс в сектора "Държавно управление" 
в размер на 2,3% от БВП и е изпреварена единствено от Люксембург с излишък в размер на 3,0% от БВП. 
Най-сериозни дефицити над европейския лимит от 3,0% има в Румъния (бюджетен дефицит в размер на 4,5% от БВП), 
Франция (дефицит от 3,4% от БВП) и Обединеното кралство (дефицит от 3,1%). 
По отношение на държавния дълг през второто тримесечие на годината България е на трето място сред всички 28 страни 
- членки на ЕС с най-ниски нива на дълга (20,4% от БВП), изпреварена единствено от Естония (с дълг от едва 9,3%) и 
Люксембург (с 20,3%). Петнадесет европейски държави обаче имат държавен дълг, надвишаващ европейският лимит в 
размер на 60% от БВП, като най-високи са нивата на дълга в Гърция (цели 180,2% от БВП), Италия (138,0%), Португалия 
(121,2%), Кипър (107,2%), Белгия (104,7%), Франция (99,6% от БВП) и Испания (98,9%). 
През второто тримесечие на 2019-а година бюджетният излишък на България е в размер на 2,3% от БВП, което 
представлява подобрение спрямо излишък за 1,4% в началото на годината и при излишък от 2,9% през второто тримесечие 
на миналата година. Подобрение е отчетно и при нивото на държавния дълг, като през трите месеца до края на юни то 
намалява до 20,4% от БВП спрямо 20,9% от БВП през първото тримесечие на 2019-а година и спрямо 23,5% от БВП през 
второто тримесечие на 2018-а година. 
 
√ Лопес Агилар: Корупцията не засяга само страните-членки от Източна Европа  
Репортаж на Ангелина Пискова за предаването ''Преди всички'' 
Председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент Хуан 
Фернандо Лопес Агилар заяви, че корупцията не е проблем само на страните-членки от Източна Европа. 
“Истина е, че корупцията не е проблем само на една страна. Така, както мафията не е проблем само на Италия. Корупцията 
не е само проблем на Румъния и България. Тя трябва да се бори еднакво навсякъде“, каза Лопес Агилар, който е от групата 
на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. 
Въпросът за разделението на България и Румъния той свързва не толкова с механизма, колкото с Шенген: "Винаги съм 
подкрепял това двете страни да си напишат домашната работа, както и в крайна сметка да бъдат приети в Шенген. 
Подкрепяме това години наред". 
ЕК не трябва да е съдник и да приковава на позорния стълб определени страни 
Евродепутатът от Групата за идентичност и демокрация Никола Бе също изказа мнение: "ЕС и европейските институции 
проявяват една досадна тенденция - да сочат с пръст някои страни-членки, често по политически причини, под предтекст 
за незачитането на върховенството на закона. Нямам точна информация какво точно е мотивирало решението на 
Комисията за България, но в най-общ аспект трябва да се уважава суверенитетът на нациите и решенията, които се взимат 
в страните-членки и Комисията не трябва да се намесва в тези процеси. Колкото по-малко корупция има и колкото повече 
е върховенството на закона, толкова по-добре, но не Комисията е тази, която трябва да се издига като съдник в тези случаи 
и да приковава на позорния стълб определени страни, само защото техният политически извор не се харесва на Брюксел". 
Борбата с корупцията беше основна препоръка към България и Румъния, за да отпадне механизмът за сътрудничество и 
проверка към двете страни. 
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Вчера Европейската комисия излезе със заключението, че България е изпълнила изискванията по този механизъм и тъй 
като не се определя дата за нов доклад, това на практика означава, че Комисията не предвижда мониторингът да 
продължи. 
 
Frog News 
 
√ Борисов: Брутният вътрешен продукт за 2019-а ще надмине 120 милиарда лева 
”Преди 4-5 години БВП беше 50 милиарда, а тази година ще минем 120 милиарда лева. Добре е, когато има такива 
инвестиции, които оставят добавена стойност в България”, заяви министър-председателят Бойко Борисов, цитиран от БНТ, 
на церемонията по откриване на производствен завод за автомобилни светлини в Индустриалната зона край Пловдив. 
„Благодаря на българските работници, инженери и програмисти, че със своята добра работа и квалификация довеждат 
такива инвеститори“, каза още премиерът, като акцентира върху изградените индустриални зони в България, които се 
запълват изключително бързо.  
„Когато сте идвали насам, сте видели колко много заводи се строят. За мен е важно, че общината и държавата са осигурили 
всички условия. Това са работни места, това е БВП“. Според премиера, висококвалифицирани български кадри започват 
да се завръщат от чужбина. Борисов отбеляза също изграждането на инфраструктурата у нас, като специално акцентира 
върху пътищата Ботевград – Мездра и Пловдив – Асеновград, както и разширяването на околовръстното на Пловдив. 
„При този огромен растеж на града и видим икономически подем, не може пловдивското летище да остане встрани. 
Мисля, че Балканите имат нужда от голям хранителен хъб, в който да идват и да се изнасят стоки. Може в един момент да 
се окаже, че със самолет по-евтино ще се доставят стоки, отколкото с тировете, ако се направят групажи. Работим по тази 
тема“, съобщи премиерът. 
 
News.bg 
 
√ Фолксваген изчаква Турция, не търси друга площадка за новия си завод 
Автомобилният концерн Фолксваген не търси друга площадка за изграждането на новия си завод, независимо от факта, че 
независимо от факта, че плановете за изграждането на такъв завод в Турция в момента са замразени, предаде Дойче веле. 
"В момента не подготвяме никакви алтернативни планове", заяви Андреас Тостман от Управителния съвет на Фолксваген, 
цитиран от Това пред агенция ДПА. Той поясни, че решението все още е замразено. 
"Намираме се във фаза на внимателно наблюдение", допълни Тостман. 
Засега не е ясно кога ще бъде взето съответното решение. Концернът стана обект на международните критики срещу 
военната операция на югоизточната ни съседка в Сирия, което породи опасения за репутацията на компанията. 
След като турската армия навлезе в Северна Сирия, Фолксваген замрази процедурата. В тесния кръг кандидати за 
изграждане на завода беше и България, която междувременно отново се намеси в играта, внасяйки подобрена оферта, 
отбелязва Дойче веле. 
 
„Дневник“ 
 
√ Реакции след доклада: Управляващите обещават още реформи, левицата не се радва  
Управляващите обещаха реформите и работата да продължат дори и без мониторинг от Европейската комисия. Левицата 
предупреди, че е рано за радост. Това бяха първите коментари на мнозинството и опозицията след публикувания 
евродоклад за напредъка на България. 
"Реформата е процес, който се прави за българските граждани и за съдебната система. Така че независимо има или няма 
механизъм за сътрудничество и проверка, реформите ще продължат". Това заяви вицепремиерът, отговарящ за съдебната 
реформа, и външен министър Екатерина Захариева. Тя заедно с вътрешния министър Младен Маринов дадоха извънредна 
пресконференция, на която накратко коментираха излезлия доклад. 
И Маринов декларира, че независимо че още при предишни доклади е отпаднало наблюдението по отношение на 
противодействието на организираната престъпност и борбата с корупцията, България продължава "да усъвършенства 
системата". И това ще продължи. 
Двамата подчертаха още, че промените се правят в името на гражданите и обществото и ще продължат. Затова и още през 
септември правителството е гласувало създаването на постмониторингов съвет с участие на неправителствения сектор, 
представители на съдебната власт и други, отбеляза Захариева. 
Тя посочи, че мониторинговият механизъм е създаден с решение на Европейската комисия и той трябва да приключи с 
решение на комисията, но преди това, както е по договор за присъединяване, тя ще изпрати доклада за мнение на Съвета 
на ЕС и на Европейския парламент. "Всички доклади досега са били изпращани на ЕП, за да може да вземе мнение. Досега 
такова мнение не е било взимано", отбеляза още външният министър. 
Захариева не можа да каже дали ще има решение за край на мониторинга от този състав на еврокомисията или от 
следващия, тъй като на тази комисия й остава малко време до края на мандата. 
И двамата министри бяха видимо доволни от публикувания днес документ. "Важно е, че за първи път ясно в своя доклад, 
а и експертите, работили по всички 18 доклада досега, ясно и категорично констатират изпълнение на ангажиментите по 
всички 6 показателя", каза Захариева. 
БСП не се радва 
БСП не намира повод за радост или гордост, че ЕК препоръчва отпадането на този мониторингов механизъм над 
правосъдната система и вътрешния ред в България. Причината е, че препоръката съвсем не значи, че това е краят на 
мониторинга. Това се разбра от коментар на зам.-председателя на парламентарната група на социалистите Крум Зарков. 

http://bnr.bg/horizont/post/101181021/ek-shte-obavi-dnes-doklada-po-mehanizma-i-satrudnichestvo-za-proverka-za-balgaria-i-rumania
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/22/3980110_evrokomisiiata_niama_sama_da_svali_monitoringa_sledva/?ref=home_mainStory
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/22/3980110_evrokomisiiata_niama_sama_da_svali_monitoringa_sledva/?ref=home_mainStory
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Според него, тъй като тепърва трябва да се произнесат и Европейският парламент, и Европейският съвет, а някоя от 
държавите членки може да не споделя ентусиазма на комисията. "Механизмът отдавна изчерпа своето ефикасно 
действие, той се превърна в "политическа дъвка" - вина за това има и Юнкер, който обеща механизмът да отпадне, като 
това направи въпроса политически, а не съотносим към обективни критерии", каза още Зарков. 
Той обяви, че хората са добре запознати със състоянието на съдебната система и корупцията у нас, и призова всички да 
работят за преодоляването им. 
На друго мнение обаче е лидерът на Партията на европейските социалисти и евродепутат от БСП Сергей Станишев. Пред 
агенция "Фокус" той коментира, че докладът на Европейската комисия за България е добра новина за страната и че 
българските евродепутати от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП винаги се е поддържала 
позицията, че мониторинговият механизъм трябва да отпадне и го отбелязва като успех. 
Станишев отбеляза като интересен факта, че за първи път в доклада на Европейската комисия се говори за свободата на 
словото. Според него, в доклада се казва, че България е изпълнила 17-те препоръки, посочени в предходния доклад на 
Комисията и нови няма. Той посочи още, че България ще трябва да продължи последователно да работи по 
преобразуването на ангажиментите, отразени в този доклад, в конкретно законодателство и за по-нататъшното им 
прилагане. 
 
√ Брюксел не остана доволен от проектобюджета на Франция  
Европейската комисия заяви, че проектобюджетите на Франция и Италия (повече за нея четете тук) за следващата година 
може да нарушат фискалните правила на Европейския съюз и в писма до финансовите министри на страните поиска 
разяснения до сряда, предаде "Ройтерс". 
Брюксел излезе с предупреждения и към още няколко държави – Финландия заради разходите и Испания, Португалия и 
Белгия, които са предали непълни бюджетни планове заради скорошни избори. 
Според еврокомисията при сегашния проектобюджет Париж ще наруши правилата на ЕС за държавния дълг. Франция 
освен това не предвижда никакво структурно подобрение следващата година, противно на искането на ЕС за подобрение 
на стойност 0.6% от брутния вътрешен продукт. 
Комисията, която е натоварена да оценява бюджетите на страните от еврозоната, изпрати предупреждения също до 
Испания, Португалия и Белгия, чиито служебни правителства не бяха в позиция да предадат пълни бюджети до 15 
октомври, определения от правилата на ЕС срок. 
Испания и Белгия не са сформирали нови правителства след тазгодишните избори, а в Испания ще има и още един вот 
през ноември. В Португалия новият кабинет не е положил клетва след изборите по-рано този месец. 
Не е нещо необичайно държавите да представят непълни бюджети заради избори, но еврокомисията смята, че 
предвидените от трите служебни правителства бюджетни мерки може да бъдат недостатъчни за спазване на правилата на 
ЕС. 
Предупредително писмо бе изпратено и до Финландия заради растящите й публични разходи. Хелзинки отговори, че 
мерките са временни и са необходими, за да се подкрепи заетостта и да се подобрят публичните финанси в дългосрочен 
план. 
 
√ Битка за влияние - Путин и Сиси посрещат 42-ма африкански лидери  
Какво може да донесе Русия на 55 африкански държави и какво могат да ѝ дадат те в замяна? Може ли Москва да 
противодейства на усилията на Китай или Запада да се възползват от нарастващия потенциал на континента? 
На тези въпроси трябва да отговори срещата в Сочи, на която днес са домакини руският президент 
Владимир Путин и египетският му колега Абдел Фатах ас Сиси. Макар още да не може да се мери с играчи като Китай или 
с икономическите връзки, развивани с ЕС в много от държавите, Москва търси място на континент, чиято тежест ще е все 
по-голяма. 
Египетският държавен глава е съпредседател, тъй като представлява Африканския съюз - организацията, обединяваща 
държавите на континента. От тях 43 изпращат 43-ма държавни и правителствени ръководители, други 11 ще присъстват на 
ниво министри и посланици. 
Очаква се на срещата да бъде обявена сделка на Междудародната агенция за суверенно развитие - оглавявана от 
известния и в България Константин Малофеев. Идеята е да стане възможно отпускането на дълг в размер до 500 млн. 
долара за африканска страна. Очаква се и меморандум за взаимодействие между Евразийския и Африканския съюз, 
отварящ път на обединените около Русия държави към пазар с размер 1.3 млрд. души. 
Стара идея 
"Русия се връща към идеята на Шеварднадзе", пише деловото издание РБК, имайки предвид покойния грузински 
президент Едуард Шеварднадзе - преди кариерата в независима Грузия той е външен министър на Съветския съюз. 
Изданието цитира заместник-председателя на Асоциацията на руските дипломати Андрей Бакланов, според когото такава 
среща на върха е предложил именно Шеварднадзе през 1989 г. 
Последвалото десетилетие обаче свива рязко мащабите на отношенията между Съветския съюз и Африка, а активността 
се възобновява едва миналата година. Вътрешните трудности на съветския правоприемник, Русия, водт до закриване на 
посолства, консулства и търговски представителства. От 2006 г. всичко това се променя - Путин първо посещава Алжир и 
Либия, година по-късно наследилият го президент Дмитрий Медведев е на обиколка в Египет, Нигерия, Намибия и Ангола. 
В първата държава пристига и Путин през 2015 г., а последните две бяха част от обиколката на външния министър Сергей 
Лавров, който бе и в Мозамбик, Зимбабве и Етиопия. 
В сравнение с тогавашния период има и промени. Ако в последните години се възстановяват традиционни от съветско 
време връзки като тези с Ангола и Мозамбик, Москва вече работи и за нови с държави, които са се смятали за част от 
"западната" сфера на влияние - например Мароко, Нигерия и Южна Африка. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/22/3979841_bjudjetut_na_italiia_za_2020_g_riskuva_da_narushi/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/09/18/3964721_v_ispaniia_shte_ima_predsrochni_parlamentarni_izbori/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/09/18/3964721_v_ispaniia_shte_ima_predsrochni_parlamentarni_izbori/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/06/3972910_upravliavshtite_socialisti_specheliha_izborite_no_ne_i/
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Защо Африка (отново) е важна за Русия 
Днес африканските ресурси (минералните в Африка са около 30% от световните запаси). Според доклад за възможностите 
между Русия и континента към 2030 г. потенциалът е сериозен заради нарастващия износ на селскостопанска техника, 
автомобили и зърнени култури, междувременно все по-голям е износът на торове. В целия свят само Африка увеличи 
вноса от Русия след въвеждането на западните санкции заради анексиията на Крим и положението в Източна Украйна. 
Разраства се оръжейният пазар, а с държави като Централноафриканската република (от днес ще има и с Нигерия) военни 
споразумения дават възможност за подготовка на местни войници и техническо обслужване на бойна техника. Руски 
"частни армии" са на мисии в ЦАР, Судан и Мозамбик според различни медийни публикации. Евгений Пригожин, наричан 
в някои медии "Готвача на Путин" (и свързван с печално известната "Фабрика за тролове" и намесата в американските 
избори), според "Блумбърг" има интереси в 10 африкански държави и те надхвърлят свързаните с отбрана и сигурност. 
За 4 години Русия е осигурила 49% от вноса на оръжия в Северна Африка, на САЩ се падат 15, на Китай - 10. И в Африка на 
юг от Сахара Москва е първенец - 28% за същия период от 2014 до 2018 г., при съответно 24 и 10 на сто. 
Политическата тежест на десетки гласове, които могат да подкрепят Русия - в Общото събрание или в Съвета за сигурност 
- при необходимост също е изкушаваща за Москва. Политическата им нестабилност обаче - заедно с търговски бариери и 
други - е сред факторите, които спъват стокообмена, който е много по-малък от този с Европейския съюз, (303 млрд. 
долара), Китай (148 млрд.) и САЩ (54.2 млрд.) за 2018 г. За същата година този с Русия е 20 млрд. долара. 
 
В. Банкерь 
 
√ Реформата в съдебната система ще продължи, увери Екатерина Захариева 
Европейската комисия ясно и категорично заявява, че постигнатият от България прогрес в рамките на механизма за 
проверка и сътрудничество е достатъчен. Това каза министърът на външните работи и вицепремиер по правосъдната 
реформа Екатерина Захариева на брифинг в Министерския съвет по повод информацията, че ЕК обмисля отпадане на 
мониторинга на България. 
Захариева припомни, че за първи път през 2017 г. са направени конкретни 17 препоръки по шестте показателя. "Докладът 
посочваше, че с непрекъснатото политическо лидерство и решимост за постигане на напредъка България би трябвало да 
може да изпълни оставащите препоръки в близко бъдеще. Година по-късно първите резултати вече бяха налице. 
Комисията констатира, че част от 17-те препоръки са вече изпълнени. На тази база наблюдението на трите от шестте 
показателя беше прекратено от ЕК", каза външният министър. По думите й ЕК ясно и категорично заявява, че постигнатият 
от България прогрес в рамките на механизма е достатъчен. 
Министърът уточни и какво следва. "Тъй като имаше доста интерпретации и спекулации по темата как ще приключи 
механизмът - той е създаден с решение на ЕК. Поради тази причина, той трябва да приключи с решение на ЕК. Така както 
е по договора за присъединяване, комисията ще вземе под внимание, ще изпрати доклада и мнението на съвета до 
Европейския парламент. Всички доклади досега, подчертавам, са били изпращани на ЕП в комисията LIBE, за да може ако 
ЕП реши, да вземе отношение. Досега това не се е случвало. Захариева допълни, че няма да спекулира с точната дата за 
отпадането на мониторинга, защото процедурите са в обсъждане. 
Реформата в съдебната система ще продължи, независимо дали има или няма механизъм, обясни още външният 
министър. 
Министърът на вътрешните работи Младен Маринов добави, че България продължава да усъвършенства системата за 
борба с организираната престъпност. "Докладът в момента показва, че сме достигнали нива, които ни гарантират доверие, 
постигнати са трайни резултати, насочени към това да дадем сигурност на българските граждани, да отговорим на 
обществените очаквания, да утвърждаваме доверието към МВР и службите, които противодействат на престъпността. И в 
предишния доклад се отбелязваха мерките за противодействия на корупцията, беше посочена като положителна 
практиката и ние продължаваме да ги развиваме", посочи Маринов. 
 
Cross.bg  
 
√ Туск: Лидерите на ЕС да отложат Брекзит  
Ръководителят на Европейския съвет Доналд Туск заяви, че ще препоръча на лидерите на 27 държави от ЕС да приемат 
искането на Обединеното кралство за отлагане на датата на Брекзит до 31 януари 2020 г. 
Джонсън преди това спря законопроекта за Брекзит в очакване на решение на ЕС относно удължаване на процеса на 
излизане от ЕС, докато позицията на правителството остава същата: премиерът се противопоставя на удължаването на 
Брекзит. 
„След решението на премиера Борис Джонсън да спре ратификацията на споразумението за оттегляне и да избегне 
Брекзит без сделка, ще препоръчам 27 -те държави от ЕС да приемат искането на Великобритания за отлагане.“, написа 
Туск в Туитър. 
След решението на премиера Джонсън да спре процеса на ратифициране на Споразумението за оттегляне и за да се 
избегне сделка ца Брекзит ще препоръчам на EU27 да приеме искането на Великобритания за удължаване. За това ще 
предложа писмена процедура., написа Туск днес. 
Британските депутати отказаха да разгледат законопроекта за Брекзит в рамките на три дни, както настоя Джонсън. В 
същото време парламентаристите приеха по принцип текста на споразумението, предложен от премиера с ЕС. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Специално за БНТ: новият треньор на националния отбор по футбол Георги Дерменджиев; 
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- България и енергийните проекти - министър Теменужка Петкова; 
- Има ли нови щамове на грипа? Говори: Проф. Тодор Кантарджиев; 
- Местни избори 2019-та: Стефан Иванов в битката за София, Константин Бачийски кандидат за кмет на Бургас, 

Йордан Йорданов в надпреварата за Добрич; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ексклузивно: Външният министър Екатерина Захариева след посещението си в Москва и отпадането на 
мониторинговия доклад; 

- След решаващия дебат за София - какви бяха посланията на кандидатите? Коментар на политолозите Таня 
Буруджиева и Стойчо Стойчев; 

- Протест срещу екологичното бедствие в язовир Пчелина! Докога водата във водата ще плуват тонове мъртва риба? 
- След репортаж на bTV - как дете с аутизъм получи решение от ТЕЛК за личен асистент? 
- Исторически рекорд - за първи път дамски екип престоя 7 часа в открития космос; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За отпадането на европейския мониторинг над България, арестите за търговия на гласове и футболното 

хулиганство по стадионите. Гостува вътрешният министър Младен Маринов; 
- Абсурден казус - дете с церебрална парализа не може да получи инвалидна количка от държавата, защото 

социалните служби искат становище от комисия, която не съществува; 
- Защо момичето от защитено жилище, изнасилено от мигранти е било навън в полунощ? 
- Кой контролира социалните домове - гледайте на живо; 
- Близките на жена, убита от мъжа си заради ревност, протестират заради намалената му присъда; 
- За чии гласове ще се бори левият кандидат за кмет Георги Кадиев? 
- Пренесе ли политическата кампания в социалните мрежи. Как се рекламират кандидатите във „Фейсбук" и 

„Инстаграм"? 
- На живо - протест в Перник срещу тровенетo на река Струма и язовир „Пчелина"; 
- Защо 14-годишен талант свири на различни музикални инструменти по улиците на София? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 23 октомври 
София 

- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 10:00 часа, в двора на Детска градина "Снежанка" /ул. "Илинден" 5, под басейн Олимпия/ ще се проведе 

традиционният спортен празник на учебното заведение. 
- От 10:00 часа, зала „Пресцентър" на Министерство на труда и социалната политика, заместникминистърът на труда 

и социалната политика Лазар Лазаров ще открие заключителна конференция по проект "Развитие на 
националната система за оценка на компетенциите MyCompetence". 

- От 11.00 часа в Гранд хотел София, зала „Триадица", ще бъдат представени резултатите от проучването на празните 
опаковки от цигари, показващи тенденциите и нивата на незаконна търговия с цигари за 2- рото тримесечие на 
2019 г. 

- От 11:00 часа в зала „Роял" на хотел "Балкан", ще бъде представен вторият годишен доклад от националния 
изследователски проект SDIndex (Safe Drive Index/Индекс за безопасно шофиране). 

- От 14:00 часа в Руския-културно информационен център ще се проведе пресконференция на руски 
кинематографисти, посветена на откриването на Седмица на руското кино в България. 

- От 16.45 часа в Народната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий" ще се проведе приемна с участието на водача на 
листата на АБВ Ивайло Калфин и гости. 

- От 18:00 часа на „Пиротска "-5, Македонски дом, МНИ, втори етаж, Голяма зала, ще се проведе лекция на тема: 
„Съвместната историческо-образователна комисия с Р. Северна Македония в светлината на решението на ЕС за 
отлагане на преговорите за членство". Ще ни гостува отново доц. д-р Наум Кайчев, заместник-председател на 
българската част на комисията. 

***  
ГКПП-Станке Лисичково 

- От 13.00 часа, ГКПП-Станке Лисичково, министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще проведе работна 
среща с колегата си от Република Северна Македония, министър Оливер Спасовски. 

***  
Видин 

- От 12.30 часа, в залата на Общинския съвет заместник-кметът на Община Видин инж. Цветан Асенов ще награди 
отличилите се участници в XVI-то издание на Димитровденското математическо състезание. 

***  
Враца 

- От 10.00 часа в база 2 на ДКЦ-1 /Втора градска поликлиника/ ет. 2, ще бъде официално открит специализиран 
кабинет по репродуктивно здраве. 

***  
Кюстендил 

- От 09.30 часа в Областна администрация ще бъде отворено помещението за съхранение на бюлетините, които ще 
бъдат разпределени на деветте общински администрации. 

***  
Панагюрище 



14 

 

- От 17.30 часа в народно читалище „Виделина - 1865", ще се състои презентация: „Можем ли да излекуваме рака?", 
която ще бъде представена като част от инициативата „Училище за пациенти" от д-р Росица Кръстева, началник на 
Онкологичен център „Уни Хоспитал". 

***  
Пловдив 

- В 10.30 часа в пространството между булевардите "Източен" и "Княгиня Мария-Луиза" ще се състои откриването 
на нов парк. 

- В 11.00 часа в сградата на ОДМВР ще се проведе брифинг с участието на зам.-директора комисар Димитър Събчев 
и началника на отдел "Охранителна полиция" комисар Венелин  Младенов. Те ще съобщят подробности около 
създадената организация за охрана на реда при провеждане на изборите на 27 октомври. 

***  
Шумен 

- 10:00 часа на брифинг в ОДМВР- Шумен. Ще ви информираме за готовността на областната дирекция във връзка 
с предстоящите избори. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на вицепрезидента на КНСБ. Пламен Нанков и на 
националния секретар на синдиката Огнян Атанасов по повод организирани дискусионни форуми в страната 
„Арена работеща България" на тема „Фирмени политики за поведение на служителите в социалните мрежи", с 
участието на граждани, работници и служители, представители на неправителствения сектор, институции и други. 

 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Над 600 хиляди българи в зоната на "контролирания вот"  
11% от имащите право на глас са склонни да участват в изборна търговия. Това става ясно от национално представително 
изследване на „Галъп интернешънъл“, проведено дни преди изборите за местна власт в неделя. За поредна година 
социологическата агенция проверява каква е нагласата към „стимулирано“ или „наложено“ гласуване като задава въпроса: 
„Вие лично, бихте ли, или не бихте приели да гласувате на местните избори за даден кандидат, партия или коалиция срещу 
заплащане, друг стимул или по принуда?“. Изследването дава представа в известна степен за цялостната величина на 
явлението „контролиран вот“. 
Откровено призналите 11% се равняват условно на над 600 хиляди души – от общо около 5.5 милиона постоянно 
пребиваващи у нас и имащи право на глас. Други 8% от запитаните се колебаят и дават отговор, че не могат да преценят, 
тоест, известна част от тях могат да се причислят към тези, които открито признават, че биха продали гласа си, обясняват 
оциолозите. 
 Все пак 81% от останалите казват, че не биха приели участие в контролиран вот. Сред онези, които със сигурност се очаква 
да гласуват на тези местни избори, процентът признаващи си също е над една десета. 
С вай-висок дял сред тези, които признават, че биха гласували при стимул или принуда, са представители на най-бедните 
и ниско образованите слоеве от населението, респективно при ромите делът на склонните е 40%. "За поредна година се 
установява, че най-младите са и в най-голяма степен склонни на откровеност по въпроса за зависимия вот. Това е и 
индиректно отражение на демографската ситуация в страната, която се характеризира с все по-сериозна гетоизация сред 
най-млади възрастови групи. Разбира се, за немалка част от гласоподавателите би трябвало да отчетем икономическата 
безизходица или работодателската принуда", уточняват от "Галъп".  
 
√ Канцерогени на работното място причиняват 53% от смъртоносните ракови заболявания в ЕС  
Канцерогените са причинителят на по-голямата част от тежките професионални заболявания в ЕС с фатален изход. Това 
заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков като се позова на оценки на Международната организация 
на труда и Европейския съюз. 
Всяка година 53 процента от смъртните случаи в ЕС, свързани с работата, се дължат на ракови заболявания, допълни той 
при откриването на национална конференция под надслов Здравословните работни места управляват опасните вещества", 
която е в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа - 2019 г. 
Според направените оценки общият брой на хората, които развиват ракови заболявания в резултат на излъчването на 
канцерогени, надхвърля 120 000 души годишно. Това, от своя страна, причинява почти 80 000 смъртни случаи. 
Европейската комисия е заложила сред основните си приоритети борбата с раковите заболявания, получени на работното 
място. Затова през 2018 г. и 2019 г. са били приети три изменения на Директивата за канцерогените и мутагените, които 
трябва да се въведат в националните законодателства на държавите-членки до 2020 г. и 2021 г. С тези изменения се 
акцентира върху по-строгите мерки за превенция, сподели още социалният министър. Освен това се разширява обхватът 
на генерираните канцерогени.  
България е привела изцяло националното си законодателство в съответствие с европейските стандарти, но това е само 
едната страна за осигуряване на ефективна защита на работната среда, посочи Петков. Реалното приложение на 
законодателството, реалната ситуация е там, където са работните места. 
 
√ Зелена вълна заля световните борси 
Основните индекси на пазарите в Европа се повишиха на фона на смесените корпоративни отчети и надеждите, че 
Великобритания ще избегне излизането от ЕС без споразумение, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,36 пункта, или 0,09%, до 394,58 пункта. Немският DAX се повиши с 
30,60 пункта, или 0,24%, до 12 778,56 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се напредна с 34,49 пункта, 
или 0,48%, до 7 198,13 пункта. Френският CAC 40 записа ръст от 1,56 пункта, или 0,03%, до 5 649,91 пункта. 
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Акциите на британският производител на потребителски стоки Reckitt Benckiser се понижиха с 3,05%, достигайки най-
ниското си ниво за повече от година и половина, след като компанията понижи прогнозата си за продажбите за 2019 г. за 
втори път от началото на годината. 
„Миналата седмица разочарованието в сектора на потребителските стоки дойде от Danone, а днес от Reckitt Benckiser“, 
коментира Марк Педен, инвестиционен мениджър от Kames Capital. 
„Заради търговските проблеми и данните за промишлената активност, изглежда, че очакванията за индустриалния сектор 
са станали по-негативни от нужното, докато тези за сектора на потребителските стоки са били твърде оптимистични, за 
това сега наблюдаваме смесени резултати на пазара“, добавя той. 
Миналата седмица най-големият производител на кисело мляко в света Danone намали прогнозата си за продажбите през 
2019 г., докато автомобилния гигант Renault и производителят на камиони Volvo публикуваха предупреждения за спад на 
продажбите до края на годината. 
Швейцарският фармацевтичен гигант Roche също натежа върху пазарите, след като британският регулаторен орган за 
конкуренцията започна разследване за предложеното сливане на компанията със Spark Therapeutics Inc. Акциите на Roche 
поевтиняха с 0,69%. 
Технологичният сектор SX8P записа повишение от 0,47%, след като книжата на швейцарският производител на компютърни 
аксесоари Logitech поскъпнаха с 2,70% на фона на отчетеният ръст на оперативните приходи до 68 млн. долара за 
последното тримесечие в сравнение със 65 млн. за същия период година по-рано. 
Акциите на UBS поскъпнаха с 1,40%, след като най-голямата швейцарска банка обяви по-нисък от очакваното спад на 
печалбата за тримесечието. 
Книжата на британската Just Eat поскъпнаха с 25,55%, достигайки до върха на STOXX 600, след като международното 
подразделение на южноафриканската компания за потребителски интернет услуги Naspers – Prosus представи оферта за 
придобиване на компанията за доставки на храна. 
Повишения на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в понеделник, след като бяха подкрепени от 
поредните силни корпоративни отчети и оптимизма около търговските преговори между САЩ и Китай. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 57,44 пункта, или 0,21%, 26 827,64 пункта. Широкообхватният Standard & 
Poor’s 500 записа ръст от 20,52 пункта, или 0,69%, до 3 006,72 пункта и е само на 0,7% от рекорда си от 3 027,98 пункта от 
26 юли. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредана с 73,44 пункта, или 0,91%, до 8 162,99 пункта. 
„Всеки път, когато изглежда, че пазарите се доближават до това ние, те биват събаряни от върха“, коментира Ариан 
Войдани, инвестиционен стратег в MV Financial. 
„Стига да няма някаква сериозна намеса в геополитически отношение, мисля, че пазарите могат да прескочат този праг на 
съпротива“, добавя той. 
Акциите на Apple поскъпнаха с 1,73%, достигайки ново рекордно равнище, след като анализатор от Raymond James повиши 
целевия си таргет за цената на книжата за технологичния гигант от 250 на 280 долара за акция. Печалбите на Apple 
компенсираха слабото представяне на Boeing, чиито акции поевтиняха с 3,76%. 
Междувременно китайският вицепремиер Лю Хъ заяви, че Пекин ще работи със САЩ за адресирането на притесненията 
на двете страни в областта на търговията. Той подчерта, че Пекин и Вашингтон са направили „значителен напредък“ в този 
план. Главният преговарящ на Китай допълни, че прекратяването на търговския конфликт ще бъде от полза както за двете 
държави, така и за световната икономика. 
Вниманието на инвеститорите продължава да е насочено към сезона на корпоративните отчети, като тази седмица се 
очакват резултатите на McDonald’s, Ford Motor, Boeing и Caterpillar. Сезонът започна по-силно от очакваното благодарение 
на силното представяне на банковия сектор и по специално на J.P. Morgan Chase, Bank of America и Citigroup. 
Анализаторите, анкетирани от FactSet очакваха печалбата на компаниите от от S&P 500 през третото тримесечие да се свие 
с 4,7%. 
Ръст на борсите в Азия 
Основните борсови индекси на пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха сесията в зелената зона във вторник 
на фона на окуражаващите новини за търговските преговори между САЩ и Китай, пише Маркетоуч. 
Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че „сделката с Китай върви много добре“. „Те се нуждаят от сделката, 
защото веригата им за доставки е пред срив“, коментира той. 
Междувременно търговския представител на САЩ Роберт Лайтхайзерза заяви, че очаква т. нар. „първа фаза“ от 
споразумение между Китай и САЩ да бъде подписана от Тръмп и Си по време на предстоящия в среда на ноември форум 
на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество  в Чили. 
Основният индекс в континентален Китай Shanghai Composite се повиши с 14,76 пункта, или 0,50%, до 2 954,38 пункта, 
докато по-малкият Shenzhen Composite записа ръст от 16,34 пункта, или 1,01%, до 1 631,22 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng напредна с 60,52 пункта, или 0,23%, до 26 786,20 пункта, като акциите на AAC и Geely Automobile поскъпнаха 
съответно с 5,75% и 4,69%. 
Южнокорейският индекс Kospi отчете ръст от 24,02 пункта, или 1,16%, до 2 088,86 пункта, следвайки печалбите в 
технологичния сектор, където акциите на Samsung Electronics и SK Hynix поскъпнаха съответно с 1,79% и 2,06%. 
В Австралия ASX 200 напредна с 19,70 пункта, или 0,30%, до 6 672,20 пункта, следвайки поскъпването на книжата на Rio 
Tinto и Beach Energy с 1,17% и 1,73%. 
Пазарите в Япония останаха затворени заради официалното възкачване на престола на император Нарухито. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 0,10 пункта, или 0,02%, до 565,09 пункта. BGBX40 се понижи с 0,03 пункта или 0,03%, до 111,13 пункта. BGTR30 изтри 
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0,77 пункта от стойността си, или 0,15%, достигайки ниво от 501,69 пункта. BGREIT се понижи с 0,02 пункта, или 0,02%, до 
127, 77 пункта. 
 
√ Италия е на път да наруши фискалните правила на ЕС, предупреди Брюксел  
Европейската комисия отправи строго писмено предупреждение към Италия относно бъдещата бюджетна рамка на 
страната. 
В писмо, изпратено до финансовия министър на Италия Роберто Гуалтиери, Европейската комисия посочва, че 
проектобюджетът на страната за 2020 година би могъл да се окаже в нарушение на фискалните правила на ЕС и настоява 
за разяснения от правителството, предаде Ройтерс. 
Писмото с дата 22 октомври е подписано от еврокомисарите с икономически ресори Валдис Домбровскис и Пиер 
Московиси. В него се посочва, че предварителната оценка на проектобюджета за 2020 година показва неспазване на 
фискалните препоръки да бъдат намалени разходите, предава БТА. 
"Италианският проектобюджет не отговаря на изискванията за намаляване на дълга през 2020 година", пише в писмото. В 
него се допълва, че това би могло да доведе до задействане на процедура за санкции, ако Италия не предостави 
достатъчно разяснения по въпроса или не направи промени в проектобюджета си. 
 
√ Британският парламент подкрепи законопроекта за Брекзит, но отхвърли тридневния срок на Джонсън  
Разводът на Великобритания с Европейски съюз отново се оказа в задънена улица снощи, след като депутатите в 
британския парламент отхвърлиха изключително сгъстения график на премиера Борис Джонсън за одобряване на неговото 
споразумение с Брюксел за Брекзит, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Депутати отхвърлиха с 322 гласа срещу 308 т.нар. "програмна поправка", която отреждаше само 3 дни за обсъждане и 
гласуване на законопроекта за Брекзит, чрез който да бъде осъществено постигнатото с Брюксел споразумение. 
Преди това те обаче одобриха по принцип с 329 гласа срещу 299 на второ четене самото 115-странично споразумение. 
Вторият вот обаче прави невъзможно за Джонсън да изпълни обещанието си и да изкара Великобритания от ЕС на 31 
октомври, отбелязва Асошиейтед прес. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Юнкер призова за битка с национализма в последната си реч пред Европарламента  
В последното си слово пред Европейския парламент в качеството си на председател на Европейската комисия Жан-Клод 
Юнкер призова за борба с "глупавия национализъм". Още преди да започне да говори, той бе посрещнат от повечето от 
присъстващите в залата евродепутати на крака и с ръкопляскания. 
Юнкер отчете сред постиженията на ръководената от него ЕК приемането на нови правила за командированите работници, 
така че да се получава еднакво възнаграждание за един и същи труд, положен на едно и също място. Постижение по 
неговите думи е и намирането на решение по въпроса с икономиката на Гърция. Възвърнахме достойнството на гръцкия 
народ, заяви той. 
Председателят на ЕК добави, че в последните години стотици хиляди мигранти са били спасени в Средиземно море. Юнкер 
призова Африка да не бъде разглеждана само през призмата на миграцията. По неговите думи африканският континент 
няма нужда само от европейска щедрост, а от съпричастие и сътрудничество, създаване на работни места. Можеше да 
бъде по-добре, ако бяха възприети всички предложения на ЕК за разселването на мигрантите и за промени в правилата за 
миграцията, добави той. 
В областта на икономиката Юнкер отчете сключването на 15 нови двустранни търговски споразумения, разкриването на 
един милион работни места в ЕС благодарение на новия инвестиционен план на комисията. Юнкер отбеляза, че 
ръководената от него ЕК е предложила 84 на сто по-малко законодателни промени в сравнение със своите 
предшественици. 
Сред своите разочарования Юнкер посочи липсата на напредък по въпроса с обединението на Кипър, неуспеха на 
преговорите за споразумение с Швейцария, както и за създаването на банков съюз със споделена отговорност за влоговете 
на европейските граждани. Той призова занапред Съветът на ЕС да може да приема решения в областта на външната 
политика не с единодушие, а с мнозинство. 
Влиянието на ЕС по света намалява. Най-големият световен принос на ЕС е опазването на мира на нашия континент. Трябва 
да се гордеем с мира в Европа, защото в последното столетие тук имаше кръвопролитни войни. Трябва да привлечем 
младите в разговора за мира и войната, защото иначе уроците от миналото ще бъдат забравени, призова Юнкер. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Приключиха преговорите между Путин и Ердоган  
Турция и Русия се договориха да премахнат Кюрдските отряди за самозащита извън 30-километровата зона след турската 
граница, където ще влязат да патрулират съвместни патрули. 
Това стана ясно по време на преговорите между президента на Русия Владимир Путин и турския му колега Реджеп Тайип 
Ердоган в Сочи. Те продължиха повече от 6 часа.  
Основната сред обсъжданите теми беше ситуацията в Сирия в контекста на провежданата там военна операция от страна 
на Анкара и постигнатото споразумение между Турция и САЩ за 120-часово прекратяване на огъня, чийто срок изтича във 
вторник вечерта. 
„Руска военна полиция и сирийски военни ще започнат от сряда по обяд да патрулират в района на турската военна 
операция в Сирия”, каза руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и БТА. 
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„Сирия трябва да бъде освободена от незаконното чуждестранно военно присъствие”, заяви президентът на Русия 
Владимир Путин. Той посочи, че е важно да не се допусне терористите в Сирия да се възползват от действията на турските 
въоръжени сили в североизточната част на страната. 
„По мое мнение, взетите днес решения са много важни, дори съдбоносни и ще ни позволят да решим тази критична 
ситуация на сирийско-турската граница”, каза още Путин. 
Руски военни полицаи и сирийски граничари ще предприемат действия, за да услеснят изтеглянето на Кюрдските отряди 
и оръжия отвъд 30-километровата зона. Планирано е мисията да отнеме 6 дни. 
Лавров обяви, че договорената сделката ще постави край на кръвопролитията в региона, а Ердоган категорично заяви, че 
страната му няма териториални претенции към Сирия и че не смята да прекроява географската карта на арабската държава. 
Сирийските отряди за самозащита, ключова част от Сирийските демократични сили, от години се сражават съвместно с 
американските войници. Съгласно сега сключеното споразумение, сега те също трябва да напуснат градовете Талафрам и 
Мамбич. 
 „Основната цел на операцията е да изведе бойците от двете тетористични организации, както и да улесни завръщането 
на сирийските бежанци, които сега са в Турция”, заяви Ердоган.  
„Операцията гарантира сирийската териториална цялост и политическо единство. Никога не сме имали интерес към 
сирийската територия и суверинитета на страната”, каза още той. 
„От 12 часа на обяд на 23 октомври в следващите 150 часа, терористите от Кюрдските отряди за самозащита и техните 
оръжия ще бъдат изведени от 30-километровата зона. Техните укрепления и позиции ще бъдат разрушени. След тези 150 
часа, в източната и западната част на операция „Извор на мира” в район от 10 километра, ще започне съвместен руски и 
турски патрул”, заяви Ердоган. 
След изтеглянето на Кюрдските отряди за самозащита, турски и руски войски ще извършават съвместни патрули в Северна 
Сирия в зона на 10 км от границата с Турция. Анкара също ще работи с Москва за безопасното завръщане на сирийскте 
бежанци, които в момента са в Турция. 


