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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ НАСТОЯВА БЮДЖЕТ 2020 ДА ОСИГУРИ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА РЕФОРМИТЕ В ПАЗАРА НА 
ТРУДА, ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЕНЕРГЕТИКАТА 
И ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за балансиран бюджет, данъчна стабилност и 
ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, науката и културата, здравеопазването, 
пенсионното осигуряване, енергетиката и електронното управление. 
 

 
 

Това са част от препоръките, които членовете на Националния съвет на АИКБ одобриха да изпратят до правителството и 
парламентарните групи във връзка с изготвянето на държавния бюджет за следващата година. 
Основните приоритети, които АИКБ поставя, ще намерите в приложения документ Препоръки на Асоциация на 
индустриалния капитал в България към Държавния бюджет на Република България за 2020 г.  
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България поиска от членовете си да извършат оценка на 
нуждата от кадри. Искането на най-представителната работодателска организация са във връзка с подготовката на 
държавния план-прием за професионалните гимназии за учебната 2020/2021. 
Браншовите организации и регионалните представители на АИКБ, ще трябва до 10 декември т.г. да организират срещи с 
представители на професионалните гимназии и директорите на Регионалните управления по образование, както и да 
дадат своите предложения за специалности и професии, които са нужни за развитие на българската икономика. 
Повече от 3 години АИКБ алармира, че в част от секторите, които в момента имат най-голям принос в БВП на страната, се 
очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри в следващите години. Работодателската организация счита, че 
единствено чрез повишаване активността и участието на бизнеса в подготовката и реализирането на план-приема на 
пазара на труда ще се реализират така необходимите квалифицирани кадри за всеки бранш. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ настоява Бюджет 2020 да осигури стимули за ускоряване на реформите в няколко сфери  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за балансиран бюджет, данъчна стабилност и 
ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, науката и културата, здравеопазването, 
пенсионното осигуряване, енергетиката и електронното управление. 
Това са част от препоръките, които членовете на Националния съвет на АИКБ одобриха да изпратят до правителството и 
парламентарните групи във връзка с изготвянето на държавния бюджет за следващата година, съобщиха от АИКБ. 
Националният съвет на Асоциация на индустриални капитал в България поиска от членовете си да извършат оценка на 
нуждата от кадри. Искането на най-представителната работодателска организация е във връзка с подготовката на 
държавния план-прием за професионалните гимназии за учебната 2020/2021. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/10/BICA-Budjet_2020-MF.pdf
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Браншовите организации и регионалните представители на АИКБ, ще трябва до 10 декември тази година да организират  
срещи с представители на професионалните гимназии и директорите на Регионалните управления по образование, както 
и да дадат своите предложения за специалности и професии, които са нужни за развитие на българската икономика. 
Повече от 3 години АИКБ алармира, че в част от секторите, които в момента имат най-голям принос в БВП на страната, се 
очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри в следващите години. 
Работодателската организация счита, че единствено чрез повишаване активността и участието на бизнеса в подготовката 
и реализирането на план-приема на пазара на труда ще се реализират така необходимите квалифицирани кадри за всеки 
бранш. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът настоява Бюджет 2020 да реши проблема с недостига на кадри 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява Бюджет 2020 да осигури стимули за ускоряване на реформите 
в няколко ключови сфери. Сред тях е недопускането на сериозен недостиг на квалифицирани кадри в следващите години. 
"Държавата да осигури балансиран бюджет, данъчна стабилност и ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, 
образованието, науката и културата, здравеопазването, пенсионното осигуряване, енергетиката и електронното 
управление", казва бизнесът. 
Това са част от препоръките, които членовете на Националния съвет на АИКБ одобриха да изпратят до правителството и 
парламентарните групи във връзка с изготвянето на държавния бюджет за следващата година.  
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България поиска от членовете си да извършат оценка на 
нуждата от кадри. Искането е във връзка с подготовката на държавния план-прием за професионалните гимназии за 
учебната 2020/2021. Повече от 3 години бизнесът алармира, че в част от секторите, които в момента имат най-голям принос 
в БВП на страната, се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри в следващите години. Работодателската 
организация счита, че единствено чрез повишаване активността и участието на бизнеса в подготовката и реализирането 
на план-приема на пазара на труда ще се реализират така необходимите квалифицирани кадри за всеки бранш. 
Браншовите организации и регионалните представители на АИКБ, ще трябва до 10 декември т.г. да организират срещи с 
представители на професионалните гимназии и директорите на Регионалните управления по образование, както и да 
дадат своите предложения за специалности и професии, които са нужни за развитие на българската икономика. 
 
Капитал  
 
√ АИКБ настоява бюджет 2020 да се планира с реформи 
Бизнес асоциацията иска минималната заплата да се определя между синдикати и браншови работодателски 
организации  
По-малки разходи за вътрешен ред и сигурност и повече за образование. Това са част от препоръките на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България за Бюджет 2020, които бизнес организацията разпространи в очакване скоро да бъде 
публикуван самият проект. 
Успоредно с тези препоръки представителите на бизнеса отбелязват и нуждата от реформи на пазара на труда, в 
енергетиката, здравеопазването. От АИКБ препоръчват също бюджетните приходи да не се подценяват при планирането, 
каквато е практиката през последните години, а да се планират по-реалистично, за да не се формират излишъци, които на 
края на годината се "харчат по усмотрение на правителството за разходи с ниска ефективност". В разходната част пък 
трябва да има буфери за потенциално влошаване на местната икономическа среда. 
Според асоциацията икономическият растеж в България може да достигне между 2.5% и 3% през 2020 г. Фактор за по-
ниския растеж са рисковете във външната среда, но и "задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде 
бавното и пасивно провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, енергетиката, пенсионното 
осигуряване, трудовомедицинската експертиза, съдебната система, държавната администрация, електронното 
управление и сигурността". 
Приоритетите на пазара на труда 
Безработицата в България пада до исторически минимум, а прогнозите показват, че хората в трудоспособна възраст 
намаляват. "На практика България не разполага със свободен трудов резерв", отбелязват от АИКБ. 
Част от препоръките на представителите на бизнеса са по-бързо нарастване на пенсионната възраст, кампания за връщане 
на българите от чужбина и намаление на таксите и сроковете за внос на чужди работници. Успоредно с това 
работодателите настояват в рамките на определен срок да не се изплащат първите три дни от обезщетенията за болнични 
като мярка за борба с "фалшивите" болнични листове. Платеният отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство 
и "клас прослужено време" също трябва да се преустановят, счита бизнесът. 
Друга болна тема, която бизнесът често адресира, е липсата на механизъм, по който да се определя минималната работна 
заплата в страната. Сега практиката е правителството да я увеличава както и с колкото прецени, а работодателите искат 
нивото й да се договаря между тях и синдикати поотделно за всеки бранш. Европейската комисия също отдавна определя 
практиката за определяне на минималната заплата у нас като нечестна и непрозрачна, като от Брюксел настояват за 
обективен механизъм, базиран на икономически и социални показатели. 
Образование и отбрана 
Бизнесът "категорично подкрепя" увеличението на бюджетните разходи за образование, но също така посочва и 
проблеми. Един от тях е свързан с висшистите - част от тях са с квалификации, които не се търсят. Затова АИКБ препоръчва 
реформа в образователния сектор, която включва мерки като съкращаване с 40% на финансирания от държавата план-
прием в университети, промяна на модела на финансиране на висшето образование, стипендии за дефицитни професии, 
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въвеждане на задължителна лятна практика на учениците в средното образование (особено за тези в професионални 
гимназии) и други. 
"АИКБ се обявява категорично за намаляване на разходите за сектор "Вътрешен ред и сигурност" както като абсолютна 
стойност, така и като относителен дял спрямо БВП и спрямо общата сума на бюджетните разходи", посочват от 
асоциацията, като подчертават и неизвършените реформи в сектора. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ АИКБ: Икономиката ни може да нарасне с 2.5-3% през 2020 г. 
Човешките ресурси трябва да бъдат основен приоритет на бюджета, смятат индустриалците 
Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ смята, че българската икономика е възможно да нарасне през 
2020 година между 2.5 и 3 на сто. Това е записано в препоръки на работодателската организация към държавния бюджет 
на страна за 2020 г., разпространени от пресцентъра на Асоциацията. Европейската комисия прогнозира ръст на 
българската икономика през 2020 г с 3.4 на сто, Международният валутен фонд - ръст с 3.2 на сто, а Световната банка - с 3 
на сто. На този фон, според АИКБ, прогнозата на БНБ за ръст с 3.6 на сто звучи твърде оптимистично. 
От АИКБ изтъкват, че препоръките й са базирани единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020 - 
2022 г., одобрена от Министерски съвет на 11 април. 
Реформите 
Прогнозата за очаквания ръст на БВП през следващата година на Асоциацията е мотивирана от външно-икономически и 
политически рискове, от очакванията на бизнеса и от задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде 
бавното и пасивно според АИКБ провеждане на политики и реформи в редица сфери. По тази причина АИКБ препоръчва 
Бюджет 2020 г. да бъде изготвен така, че да осигури инструменти, стимули и условия за ускоряване на реформи в тези 
сектори. АИКБ приканва бюджетът да бъде разумно ползван като действен инструмент за хеджиране на глобалните 
рискове и максимално оползотворяване на вътрешните възможности.  
Човешки ресурси 
Според АИКБ основните политики, на които трябва да се обърне особено внимание и да се осигури необходимото 
финансиране в Бюджет 2020 г., са: свързани с човешките ресурси. АИКБ смята, че трябва да бъдат предприети редица 
мерки за увеличаване на човешките ресурси в трудоспособна възраст в краткосрочен план, които да са насочени в 3 
посоки: реформа в пенсионната система и ускоряване на темпа на нарастване на пенсионната възраст за мъжете и жените, 
кампания за връщане на българи, работещи и/или учещи в чужбина и облекчаване на административните процедури за 
внос на работна ръка от трети страни, в посока намаляване на изискуеми документи, намаляване на сроковете и таксите 
за издаване на разрешителни за работа и работни визи. За поредна година АИКБ настоява за увеличение на средствата за 
активни политики за насърчаване на заетостта чрез Националния план за действие по заетостта. Фокусът на средствата от 
държавния бюджет, насочени към увеличение на заетостта и намаляване на безработицата, трябва да е насочен към 
квалификация и преквалификация на работната сила, включително на заетите за увеличаване на производителността им.  
Фалшивите болнични 
АИКБ отново се обявява срещу "продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи", като 
например: първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност - АИКБ предлага като ефективна мярка за 
борба с "фалшивите" болнични листове въвеждане на период на изчакване, в който да не се изплаща обезщетение за 
временна нетрудоспособност нито от осигурителя, нито от осигурителния институт; АИКБ настоява да се приложи 
решението на Европейския съд, според което не се полага платен отпуск за времето на отпуск по майчинство; по въпроса 
за допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. "класове", определяни административно от МС, АИКБ 
предлага отмяна на този останал от миналото подход за индексиране на възнагражденията, който днес, според 
организацията, дискриминира работниците и служителите по няколко признака.  
Минимална заплата 
АИКБ отново настоява за нов подход при определянето на минималната работна заплата /МРЗ/ за страната. Предлага се 
минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез бипартитно колективно 
договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации. Договарянето да се извършва 
по икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи. За 
минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална работна заплата от всички 
бипартитно договорени МРЗ. 
Резултатите от анкета, проведена сред членовете на АИКБ, показват, че 53 на сто от анкетираните смятат, че минималната 
работна заплата през 2020 година трябва да бъде 560 лв. или дори по-малко. 9 от 10 участници в анкетата смятат, че 
максималният осигурителен доход трябва да остане 3000 лв. или да намалее. 
Административното вмешателство при определянето на минималната работна заплата и максималния осигурителен 
доход води до сиви практики на пазара на труда, смятат от АИКБ. Според работодателите това демотивира 
нискоквалифицираните кадри да се квалифицират и да увеличават производителността на работната си сила, а 
средноквалифицираните - да се развиват.  
Енергетика 
През 2019 година много често цената на електроенергията, продавана на Българска независима енергийна борса, е 
значително по-висока от средната цена на електроенергията в ЕС и в пъти по-висока от цената на електроенергията във 
Германия, Франция, Австрия, Швейцария и други европейски страни, изтъкват работодателите и напомнят, че заради 
високата борсова цена на електроенергията, в началото на юли няколко български индустриални предприятия временно 
прекратиха работа. Дългосрочният ефект от скъпата електроенергия е намаляване на конкурентоспособността на 
българската икономика. От АИКБ предлагат в Бюджет 2020 да бъде предвидено увеличено финансиране за КЕВР и 
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контролните органи, така че те да могат в кратки срокове да установяват и наказват пазарните манипулации при търговията 
с електрическа енергия.  
Образование, наука и култура 
АИКБ категорично подкрепя увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука", които сега са 
недофинансирани. Според АИКБ акцент в разходването на допълнителното финансиране следва да е насочен не само в 
увеличение на учителските заплати и издръжката на образователните институции, а приоритетно към развитие на 
техническите университети, професионалното образование, приложните научни изследвания, "защитените" професии и 
тези с очакван недостиг на пазара на труда и държавни стипендии, с ангажимент за реализация на студентите в страната. 
Реформата в сферата на образованието следва да се подкрепи и ускори, поради което АИКБ настоява за предвиждане на 
съответните средства и механизми в Бюджет 2020 за: поетапно съкращаване с 40 на сто на план-приема във висшите 
училища, финансиран от държавния бюджет, и привеждането му в тясно съответствие с потребностите на пазара на труда; 
промяна на системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната за 
определен период на завършилите студенти - държавна поръчка; намаляване на срока на обучение в бакалавърска степен 
до 3 години, при запазване на размера на финансирането; съкращаване на срока на средното образование до 11 клас 
посредством оптимизиране на учебните програми и скъсяване на ненужно дългите летни ваканции; 
въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 да 11 клас, особено на тези, включени в професионално 
образование. 
Здравеопазване 
АИКБ препоръчва в Бюджет 2020 да се включат разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в здравноосигурителната система. Препоръчва се увеличаване на дела на разходите за превенция и 
профилактика за сметка на дела на разходите за болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. АИКБ смята, 
че заплащането на извършените здравни услуги трябва да е функция на резултатите. Ефективността и ефикасността на 
здравноосигурителната система ще се повиши, ако се създаде конкурентна среда и се демонополизира дейността на НЗОК. 
АИКБ нееднократно е предупреждавала за нереалистично високия брой на пенсиите по инвалидност и отново апелира за 
предприемане на решителни действия, пише в препоръките. Работодателите настояват за продължаване на реформата в 
медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, за да се прекрати източването на средства от НОИ. 
Сигурност и отбрана 
АИКБ се обявява категорично за намаляване на разходите за сектор "Вътрешен ред и сигурност" както като абсолютна 
стойност, така и като относителен дял спрямо БВП и спрямо общата сума на бюджетните разходи. АИКБ настоява при 
увеличаване на разходите за отбрана, приоритет да има българската отбранителна промишленост там, където това е 
възможно, а където не е - да се ползва активно практиката на индустриално сътрудничество / офсетни поръчки.  
Държавно управление и електронно правителство 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата. Според 
работодателите в издръжката на държавната и общинските системи и администрация има резерви, които могат да бъдат 
използвани. Също така трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на 
държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. 
АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на 
програмното бюджетиране. Увеличението на финансирането за бюджетните разпоредители трябва да бъде свързано с 
постигането на определени цели и конкретни резултати. АИКБ счита, че следващите години са подходящ период за 
реформа в държавната администрация и за съкращаване на човешки ресурси, заети в държавния апарат. В период, в който 
във всички сектори на бизнеса се отчита дефицит и липса на кадри, освободените от държавната администрация 
служители ще бъдат наети от реалния сектор, което ще подкрепи българския бизнес, ще облекчи държавния бюджет и 
няма да се отрази на нивото на безработицата в страната, смятат работодателите. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за 
целта. 
Препоръки на АИКБ относно макрорамката на Бюджет 2020 и относно размера на приходите и разходите   
АИКБ настоява Бюджет 2020 да бъде балансиран. В период на икономически растеж трябва да се извършват реформи и да 
се увеличават резервите, които биха били нужни на икономиката при неизбежната и последваща икономическа криза, а 
не да се формират бюджетни дефицити, които да се финансират с нови държавни дългове. Правителството трябва да се 
стреми към номинално намаляване на нивото на държавния дълг. Това намаление би могло да бъде по-голямо, ако 
бюджетът бъде планиран балансиран. 
АИКБ се надява в проекта на бюджет за 2020 г. да бъде запазена тенденцията за поддържане на дела на средствата, 
преразпределяни от държавния бюджет, под 40 на сто. АИКБ продължава да подкрепя данъчната стабилност при 
запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2020 година. 
Според АИКБ бюджетните приходи следва да се планират по-реалистично. Те не трябва да бъдат подценявани, каквато 
практика според организацията има напоследък. Реалистичният подход при планиране на бюджетните приходи ще даде 
възможности в държавния бюджет да бъдат планирани допълнителни разходи за финансиране на политики и реформи, 
както и за подкрепа на икономическия растеж чрез държавни инвестиции в инфраструктура и иновации. Подценяването 
на бюджетните приходи води до преизпълнението им и формирането на излишъци, които се харчат по усмотрение на 
правителството за разходи с ниска ефективност, смятат от АИКБ. 
От организацията препоръчват в разходната част на Бюджет 2020 да бъдат предвидени буфери, които предвид влошените 
прогнози и спадащото индустриално производство и при неблагоприятно развитие на българската икономика като 
следствие на световна или европейска икономическа криза, да бъдат използвани за запазване на работните места, 
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намаляване на негативните ефекти от кризата и недопускане на прекомерен бюджетен дефицит, който да ни отдалечи от 
еврозоната. 
Изпълнителната власт трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата. Ефективен инструмент за 
повишаване на бюджетните приходи (а и подобряване на корпоративното управление) е и приватизирането на 
миноритарни дялове от държавни компании посредством тяхната продажба на Българска фондова борса. 
 
Off News 
 
√ Индустриалците искат повече пари за здравна профилактика 
Повече пари за профилактика, а не за болници и лекарства искат от Асоциацията на индустриалния капитал. В своя позиция 
по повод приетия днес бюджет на НЗОК АИКБ изказва загриженост за продължаващото влошаване на качеството на 
здравните услуги и за продължаващото изтичане на кадри извън страната. 
От асоциацията препоръчват в Бюджет 2020 да се включат разчети, които недвусмислено да показват развитие и 
реализация на конкретни реформи в здравноосигурителната система. Според тях новият модел трябва да осигури 
елиминиране на тежките дефицити и диспропорции при финансирането на здравните дейности, които сегашният модел 
налага и които правят българското здравеопазване неефективно, a като резултат влошават здравния статус на 
преобладаващата част от българските граждани. 
Индустриалците препоръчват увеличаване на разходите за превенция и профилактика за сметка на разходите за болнична 
медицинска помощ и разходите за медикаменти. Настояват за въвеждането на модел, при който отклоненията се улавят 
в ранен стадий и не се печели от лечение на скъпоструващи тежки заболявания, когато е непоправимо късно.  
Според асоциацията заплащането на здравни услуги трябва да е функция на резултатите. Ефективността и ефикасността на 
здравноосигурителната система ще се повиши, ако се създаде конкурентна среда и се демонополизира дейността на НЗОК. 
АИКБ нееднократно е предупреждавала за нереалистично високия брой на пенсиите по инвалидност и отново апелира за 
предприемане на решителни действия, се казва в позицията. 
Индустриалците настояват за продължаване на реформата в медицинската експертиза и експертизата на 
работоспособността, за да се прекрати източването на средства от НОИ чрез получаване на инвалидни пенсии от 
работоспособни лица, както и болнични листове от здрави хора. 
 
Еconomic.bg 
 
√ НОИ очаква 600 млн. лв. повече от осигуровки през 2020 г. 
Надзорният съвет на Института прие бюджета за следващата година, синдикатите не са доволни 
Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) прие проекта на Закон за бюджета на държавното 
обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г., съобщиха от институцията. Сега предстои съгласуването на проектозакона в 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в 
Народното събрание. 
От проектобюджета се вижда, че се планира увеличение на приходите от осигурителни вноски от 580 млн. лв., или 7.8% 
спрямо планираните за тази година. Общите приходи в бюджета на ДОО ще се увеличат до 8.1 млрд. лв., като 7.6 млрд. 
лв. са от вноски. 
Социалният министър Бисер Петков коментира, че ръстът при осигурителните приходи е резултат от по-високите равнища 
на заетост в страната, които се очаква да продължат и следващата година на пазара на труда, от политиката на повишаване 
на доходите в реалния и в бюджетния сектор. 
Не трябва да забравяме обаче, че с увеличаването на минималната работна заплата (МРЗ) се увеличават и осигуровките 
на база нейното получаване. От 1 януари 2019 г. тя е в размер на 560 лв., а от следващата година минималният 
осигурителен доход ще е 610 лв. Също така през следващата година държавата ще увеличи административно и 
минималните осигурителни прагове, като средното нарастване ще бъде с 5.4%. 
Общите разходи по бюджет на ДОО ще достигне 12.5 млрд. лв, от които 10.6 млрд. лв. за пенсии. От 1 юли обезщетенията 
за старост е бъдат вдигнати за всички средно с 6.7%. Така минималната пенсия ще стане 234 лв., а средната пенсия ще 
стане 413 лв. 
Общият недостиг на средства по бюджета на НОИ ще достигне 4.1 млрд. лв. Тези пари ще бъдат преведени от държавния 
бюджет, т.е. от данъците на всички останали граждани. Миналата година "дупката" беше само 3.9 млрд. лв. 
По време на заседанието на НОИ се състоя и избор на ново ръководство на Надзорния съвет. За председател на 
ръководния орган на институцията бе избран Стефан Василев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Като представител на изпълнителната власт на поста заместник-председател на съвета застава Калина Петкова, директор 
на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната 
политика. Зам.-председател от квотата на синдикалните организации ще бъде избран на следващото заседание на съвета. 
Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се става 610 лв., толкова е прагът и за земеделските 
производители. Максималният осигурителен праг скача до 1525 лв. 
По план се увеличава и възрастта за пенсиониране -с два месеца за мъжете и жените. 
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Агенция „Монитор“ 
 
√ Борисов: България изпълни всички изисквания на ЕК за падането на мониторинга 
Държавата изпълни всички указания и мерки, който Европейската комисия (ЕК) ни постави като условия за отпадане на 
мониторинга. Това обяви премиерът Бойко Борисов в интервю за бТВ ден след като Брюксел публикува поредния си 
доклад, в който се препоръчва отпадане на механизма за сътрудничество. 
Борисов изтъкна, че наблюдението е наложено от ЕК и само тя може да вземе решение кога ще приключи. „Факт е, че ние 
сме изпълнили всички указания и мерки, който са предписание. Не мисля, че сме идеални. Такива проблеми има във 
всички европейски страни. Много от колегите изразиха недоволство само, че към Българи и Румъния има такъв 
мониторинг“, заяви Борисов. Той изтъкна, че доста правителства са работили за отпадането на мониторинга. „В света четат, 
че за България е отпадал механизъм, а не коментират Бойко Борисов“, заяви премиерът и допълни, че е благодарил на 
шефа ЕК Жан Клод Юнкер, заместника му Франс Тимерманс, както и на лидера на ПЕС Сергей Станишев. 
Премиерът коментира и недоволството срещу кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор като изтъкна, че само една 
партия протестира срещу него. Той обясни, че не е пожелал да се меси в избора на главен прокурор като правителството 
издигне свой кандидат. Той аргументира решението си с това, че ако е бил посочил човек от ГЕРБ е щяло да бъде 
лицемерно, но според него за поста са били подходящи евродепута Емил Радев и сегашния правосъден министър Данаил 
Кирилов. На въпрос не е ли могло да се избере друго има извън партията Борисов отвърна: „Как ще си заложа името зад 
някой непознат, а да сложа партиен кандидат е недопустимо, защото за каква независима система ще говорим после“. Той 
обвърза издигането на правителствена кандидатура за главен прокурор с избора на Мая Манолова като 
омбудсман.“Омбудсман направихме Мая Манолова и видяхме какво си причинихме на партията. Госпожа Манолова каза 
аз съм а-политична и бях лекомислен, повече не желая да съм лекомислен“, отсече министър-председателят. 
Премиерът припомни, че именно по времето на Христо Иванов като правосъден министър е прието прокурорската колегия 
да си издига свои представител. По думите му той си е тръгнал от поста, защото не искал да работи, въпреки че направените 
от него предложения веднага са приемани от Народното събрание. „По кое време Лозан Панов беше избран за шеф на 
ВКС?“, попита Борисов и допълни, че същото се отнася и за шеф на СГС. „Всичко каквото е искал съм го направил. Може да 
видите колко закони по негово време се промениха“, изтъкна още Борисов. 
Относно отказа за стартиране на преговорите със Северна Македония и Албания за присъединяването им в Европейския 
съюз Борисов изтъкна, че лично е призовал евролидерите отново да дадат перспектива на двете държави в Загреб по 
време на Хърватското председателство. Той заяви, че разбира защо френския президент Еманюел Макрон стопира 
даването на точно дата за преговори и обясни, че основната причина е липсата на национален консенсус в Северна 
Македония за това дали искат да се присъединят в съюза. “Искам да припомня, че когато България влизаше в ЕС, имаше 
абсолютен национален консенсус на управляващи, опозиция и всички политически партии - и на социалисти, и на десни, 
че нашият път е ЕС и НАТО. Така, която и партия да дойде на власт в България, ориентацията не се променя. Докато в 
Северна Македония и Албания казваме, че ако не е или ако Зоран Заев или Еди Рама паднат от власт, нещо ще стане. 
Тогава те не са за този път. В това отношение Макрон заслужава аплодисменти“, заяви премиерът. 
Борисов коментира и случващото се в Сирия с думите, че най-глупавото нещо е войната. Според него, точно в този момент 
се е показало, че ЕС няма лидери. „Видяхте, че Пенс и Помпео отидоха в Турция, Ердоган отиде в Сочи, добре или зле-
решиха конфликта. Европа я няма. Тук ни трябва обща отбрана“, заяви премиерът. 
За предстоящите избори в неделя и битката за София Борисов коментира, че не съмнява в победата на кандидата на ГЕРБ-
СДС Йорданка Фандъкова. Запитан дали ще се отрази на управлението по-слаб резултат на местните избори, той заяви, че 
сега ГЕРБ имат всички кметове, които са по местата втори, трети и четвърти мандат и е нормално да има промени.  Борисов 
разкри, че след вота ще има още обновления в партията. „Навсякъде, където има нужда ще стане това, изборите ще бъдат 
добър регулатор“, посочи премиерът и лидер на ГЕРБ. На въпрос дали се усеща липсата на бившия зам.-председател на 
партията Цветан Цветанов Борисов отвърна, че в началото са имали трудности, но членовете на Изпълнителната комисия 
на ГЕРБ са си разпредели работата и им благодари като ги изброи поименно. 
 
√ Започна изграждането на най-дългия пътен тунел в България 
Започна строителството на тунел „Железница“ от автомагистрала „Струма“, както и на пътните участъци непосредствено 
преди и след него. Съоръжението ще е с дължина около 2 км и ще бъде най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас.  
Изпълнението е обособено в три части - тунела, пътя преди и след него, за да може на обекта да се работи едновременно 
и да завърши в срока на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.  
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3 D визуализация, АПИ 

 
Тунелът ще бъде с две отделни тръби за движение. Дължината на всяка ще е около 2 км. Съоръжението ще бъде с всички 
необходими системи за енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна 
система за управление на трафика, аварийни SOS кабини, електронна система за контрол на достъпа и т. н. Ще бъде 
изграден и обслужващ тунелен път при южния портал на тунела откъм гр. Симитли, площадка за хеликоптер, два моста 
над Суха река, които са съответно 108 м и 18 м, подпорна стена и др. 
Изпълнител на тунел е Консорциум „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, в който участват: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ГЛОБАЛ 
КЪНСТРЪКШЪН“ ООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД. Стойността на договора е 185 370 370, 37 лв. без ДДС. Строителният надзор е 
на „План Инвест Железница“ ДЗЗД. В обединението участват: „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“, „ИНФРА ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД, 
„Аскос 03“ ЕООД, „СЪРЧ КОРПОРЕЙШЪН СРЛ“. Стойността на договора е 3 994 440 лв. без ДДС. 
Участъкът преди тунела, пътувайки от София към Кулата, е с дължина 720 м. Включва и обслужващ тунелен път при 
северния портал и мостово съоръжение. Отсечката ще бъде изградена от ДЗЗД „Железница - Север“, в което са: „ГБС 
Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД. Стойността на 
договора е 29 985 345 лв. без ДДС. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „ТЕС Консулт“, в което са: „СТРОЛ 1000“ АД, 
ТРИ-ЕС“ ЕООД и „ЕКСПЕРТ ДЕСИЖЪНС“ ООД. Техният договор е за 599 783 лв. без ДДС. 
Отсечката след тунела е с дължина 1,4 км. Ще бъдат построени селскостопански подлез, подпорна и укрепителна стена, 
отводнителни съоръжения, изграждане и реконструкция на инженерни мрежи и др. Изпълнител на строително-
монтажните работи е „ПСТ ГРУП“ ЕАД. Стойността на договора е 18 442 297,40 лв. без ДДС. Строителният надзор е на ДЗЗД 
„ПЪТКОНСУЛТ 2000-КОНСУЛТ 64“, в което са: „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „КОНСУЛТ 64“ ООД. Техният договор е за 465 
222 лв. без ДДС. 
Автомагистрала „Струма“ е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата, и по нея 
преминава пътният трафик за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна 
Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия. 
Проектът ще се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. 
Междувременно премиерът Бойко Борисов също съобщи новината на страницата си във фейсбук: "Започна строителството 
на тунел „Железница“ от автомагистрала „Струма“, както и на пътните участъци непосредствено преди и след него. 
Съоръжението ще е с дължина около 2 км и ще бъде най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас", пише в социалната 
мрежа Борисов. 
 
News.bg 
 
√ България кандидатства за членство в Агенцията за ядрена енергия към ОИСР 
България кандидатства за членство в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие и нейната Информационна банка. 
Министерският съвет одобри решението за това и упълномощи министъра на енергетиката да подпише заявление до 
генералния секретар на ОИСР от името на правителството. 
Присъединяването на България към ОИСР е важен национален външнополитически приоритет. 
Включването към различни комитети и работни групи на организацията е заложено в пътната карта за изпълнение на този 
приоритет. 
Активното участие на България в работни и специални органи, агенции и инициативи на ОИСР е от първостепенно значение 
за постигането на тази цел. 
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√ Над 10 000 нарушения на здравословните условия на труд установиха от ГИТ 
Над 10 000 нарушения в рамките на европейската кампания "Здравословните работни места управляват опасните 
вещества" са установили трудовите инспектори. Инспекцията по труда провери 1750 предприятия, работещи с опасни 
вещества, съобщиха от ГИТ. 
За отстраняване на установените нарушения са издадени 10 032 бр. задължителни за изпълнение предписания, спрени са 
5 машини, които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Издадени са 2 предписания за въвеждане на 
специален режим за безопасна работа, където не е било възможно прилагането на мярката спиране. 
В 74 случая е потърсена административнонаказателна отговорност, като 33 от актовете за установяване на 
административно нарушение са за осигуряване на здраве и безопасност при работа. 
Инспекторите са направили 1873 проверки, при които са установили 8019 нарушения по осигуряване на безопасност и 
здраве при работа с опасни вещества от общо 10 032 бр. 
Проверките са извършени през 2018 г. и 2019 г. в 1754 бр. предприятия в рамките на двугодишната кампания на 
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) "Здравословните работни места управляват опасните 
вещества". 
Най-много от проверените обекти на контрол оперират в растениевъдството, производството на мебели и хуманното 
здравеопазване. 
В инспекцията са попаднали и предприятия, занимаващи се със строително-монтажни работи; печатна дейност; 
ветеринарномедицинска дейност. 
Инспекторите са посетили и фабрики за производството на обувки; хлебни и тестени изделия; мелничарски продукти; 
химични продукти; плоскости от пресовани дървесни частици (ПДЧ). 
В обхвата на контрола в рамките на кампанията попаднаха още предприятия за борба с гризачите, за оформяне и 
поддържане на озеленени площи, за автобояджийски услуги и галванични производства. Проверените предприятия са 
основно малки и средни, които използват опасни вещества при осъществяването на дейността си, а не произвеждат такива. 
Най-честите нарушения, установени при кампанията, са: не се изискват от производителите информационни листове за 
безопасност на химичните агенти на български език; не са взети предвид данните от информационния лист; не се 
осигуряват лични предпазни средства, съобразени с рисковете; при експозиция на няколко опасни химични агенти с 
еднопосочно действие не е оценено комбинираното им въздействие; не се извършват задължителните периодични 
медицински прегледи на работещите с опасни вещества; не се изготвя актуален списък на работещите, за които при 
оценката на риска е установено, че съществува риск, свързан с експозиция на карцерогени и мутагени; не се изготвя 
картотека на използваните опасни химични вещества или в изготвените картотеки не са включени всички използвани 
вещества и не са изготвени инструкции за безопасна работа с тях. 
При последващи проверки, които обхващат над 50% от дадените задължителни за изпълнение предписания, е установено, 
че делът на неизпълнените предписания е едва 0.4%. 
Данните бяха отчетени по време на заключителната конференция на кампанията, която традиционно се провежда през 
43-тата календарна седмица на годината, обявена за Европейска седмица по безопасност и здраве при работа. 
Целта на кампанията е минимизиране на риска, свързан с опасните вещества на работното място. 
По време на кампанията имаше анкета, чиято цел бе да установи доколко работещите познават значението на 
пиктограмите (знаците, с които се обозначават съответните опасности на веществата, с които се работи). 
Анкетата беше попълнена от над 10 000 работници и данните показват, че делът на незапознатите със значението на 
пиктограмите намалява от 21% в началото на кампанията до 17% в края. Тя е налична и онлайн в сайта на ИА ГИТ, рубриката 
"Дейност на Агенцията", подрубрика "Здравословни работни места 2018 - 2019". 
ИА ГИТ напомня на работодателите, че за оценка на риска, включително и при работа с опасни вещества, могат да 
използват разработените по проект "Превенция за безопасност и здраве при работа" интерактивни инструменти за онлайн 
оценка на риска. Те са свободно достъпни на сайта на проекта http://projects.gli.government.bg/. 
Работодателите могат да поискат помощник-инспектори, назначени по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", да 
демонстрират на място в предприятията функционалностите на инструментите, които могат да бъдат използвани и за 
обучения и инструктажи. И двата проекта са финансирани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, съответно в първия и втория програмен период, допълниха от ГИТ. 
 
БНТ 
 
√ Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2019 г. 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 
г..Средствата в размер до 13 000 000 лв. са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, 
свързани с издаването на българските лични документи. 
 
√ ЦИК: Надяваме се, че ще има подобрение в процеса на отчитане на резултатите  
ЦИК е готов за провеждането на местния вот в неделя, увери говорителят на комисията Александър Андреев в Сутрешния 
блок на БНТ. Там, където са необходими последни указания да бъдат дадени или съответно да бъдат предприети някакви 
мерки за осигуряването и обезпечаването на нормалното протичане на изборния ден, в момента се дават, каза той. 
Проведеното от нас обучение е протекло нормално, при силна завишена активност от страна на членовете на секционните 
избирателни комисии. Били са разяснени основно попълването на протокола, както и основните моменти в нашите 
методически указания по отношение на провеждането на изборния ден, необходимите решения, които секционната 
избирателна комисия трябва да вземе, каза Андреев.  
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Александър Андреев, говорител на ЦИК: Надяваме се, че с всички мерки, които бяха предприети, и допълнителното 
възнаграждение, което беше осигурено на членовете на секционните избирателни комисии, този път ще има подобряване 
в този процес по отчитането на резултатите и попълването на протоколите. Разбира се, анализът и оценките ще ги правим 
след изборите. 
 
√ България и Грузия улесняват трудовата миграция 
България и Грузия улесняват наемането на работници със Спогодба за регулиране на трудовата миграция. Български 
фирми, които изпитват недостиг на работна сила, ще могат да наемат такава от Грузия. Двете страни са традиционни 
икономически партньори.  
Грузия има безвизов режим с ЕС и Спогодбата улеснява наемането на работници в сектори, в които има недостиг на 
работна ръка у нас. Спогодбата е от полза и за двете страни, според посланика ни в Грузия Десислава Иванова. 
Десислава Иванова, посланик на България в Грузия: Българските граждани, които евентуално биха дошли в Грузия, или 
грузинските граждани, които биха отишли да работят в България, ще имат това право до 3 години, както и за временна 
миграция - лято или зима. 
България е дарила 1 милион лева за разкриването на детски центрове и различни видове помощ за Грузия по линия на ЕС. 
Тамара Лилуашвили, посланик на Грузия в България: България и Грузия са от двете страни на Черно море и можем да 
извлечем доста ползи от това - да бъдем вратите на Азия към Европа. 
България е в топ 10 на търговските партньори на Грузия. 
Георги Готев, EURActiv: България забравя да поглежда на Изток, България все гледа към Брюксел и все на Запад. Разбира 
се, това е грешка. Човек трябва да дойде в тази част на света, за да си даде сметка каква динамика, какви възможности, 
колко е интересно тук за малкия и среден бизнес да направят пробив и колко е трудно да направиш същото в Европа - там, 
където е вече много задръстено.  
15 000 грузински туристи посещават България. 
Акак Сагирашвили, зам.-министър на икономиката и устойчивото развитие на Грузия: България счупи рекорд миналата 
година с 9,2 милиона туристи. Грузия също чупи рекорди: посетиха ни 8 милиона чужденци. 
Емил Спахийски, журналист: Най-неприятното е, че ние сме единствените държави в региона, които нямаме преки връзки 
- нито със самолет, имаме само една фериботна линия, която оперира един път седмично. За да съхрани спомена за 
България жив, посолството ни поддържа със собствени усилия училище по български език и история за сънародниците ни. 
Десислава Иванова, посланик на България в Грузия: Учениците ни не са традиционните ученици: имаме от 5-годишни до 
60+ посетители на училището. 
Българската общност в Грузия е от 40 души: 20, дошли с техните предци от Бесарабия, и 20, участващи в наблюдеталната 
мисия на ЕС след конфликта с Русия през 2008 г. 
 
√ България и Северна Македония заедно ще работят срещу корупцията  
България и Северна Македония заедно трябва да работят за създаване на среда на нетърпимост към корупционни 
практики. Това заявиха министрите на вътрешните работи на двете старни Младен Маринов и Оливер Спасовски.  
Обмисля се и разкриването на единен номер за двете съседни държави, на който граждани да подават сигнали за корупция 
в държавните структури.  
Министрите взеха участие в поредния етап от партньорския проект „Остани чист, кажи НЕ на корупцията" който се проведе 
на ГКПП „Станке Лисичково".  
Министър Маринов заяви още че ефектът от този проект ще проличи тогава, когато на телефонната линия започнат да се 
получават повече сигнали от граждани.  
Той подчерта, че сигналите биват отработвани веднага, в резултат на което вече има много случаи на разкрити и 
предотвратени корупционни практики. 
 
Investor.bg 
 
√ Национални научни програми ще получат допълнително над 17 млн. лева 
С финансирането ще се преодолее фрагментацията в научноизследователската система и ще се подобри качеството 
на висшето образование в България 
Правителството одобри 17,128 млн. лева за 2019 г., които ще бъдат предоставени допълнително по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за изпълнението на националните научни програми, одобрени през 
септември 2018 г., съобщи пресслужбата на Министерския съвет. 
Средствата се осигуряват за изпълнението на дейности на няколко национални научни програми, сред които 
„Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в 
науката, образованието и сигурността - ИКТвНОС); „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС); „Опазване 
на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“. 
Допълнително финансиране ще получат програмите „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“; 
„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР); „Електронно здравеопазване в 
България“ (е-здраве); „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ); „Разработване 
на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република 
България“. 
Министрите одобриха допълнително пари да получат и програмите „Млади учени и постдокторанти“; „Иновативни 
нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед). 
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Целта на допълнителното финансиране е при изпълнението на националните научни програми да се преодолее 
фрагментацията в научноизследователската система, да се консолидира научноизследователският потенциал при 
споделено използване на изградена инфраструктура, както и да се концентрират финансови ресурси за решаване на важни 
за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране. 
Важни цели на програмите са дългосрочната реинтеграция в български научни и научно-образователни институции, 
трансферът на знания и косвеното подобряване качеството на висшето образование в България, посочиха от Министерския 
съвет. 
 
√ Паричното предлагане ускори ръста си през септември 
В края на миналия месец жилищните заеми се увеличават на годишна база с 13,6%, следвани от потребителските 
кредити с ръст от 10,9% 
Паричното предлагане в България расте с 8,3% на годишна база през септември, показват данните от паричната статистика 
на Българската народна банка (БНБ). Годишният ръст през август беше 7,7%, юли – 7,9%, юни – 7,8%, май – 9,1%, а през 
април – 11,1%, отчитат в централната банка. За един месец широките пари (паричния агрегат М32) са се увеличили до 
99,207 млрд. лв. при 98,507 млрд. лв. към 31 август 2019 г. Според прогнозните данни на централната банка брутният 
вътрешен продукт за тази година трябва да достигне 115,729 млрд. лева. 
Най-бързоликвидният компонент на широките пари – паричният агрегат М14, известен като „тесни пари“, който включва 
парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през септември се 
увеличава с 12,8% на годишна база (12% годишен ръст през август). 
 

 
 

В края на септември депозитите на неправителствения сектор са 82,375 млрд. лв. И за една година се увеличават със 7,9%. 
Спестяванията на бизнеса са 25,377 млрд. лева и растат на годишна база с 6,4% (3,1% годишно повишение през август). 
Депозитите на финансовите предприятия нарастват със 17,2% в сравнение с година по-рано (29,7% годишно повишение 
през август) и в края на септември достигат 3,111 млрд. лв. Домакинствата и фирмите, които ги обслужват, към 30 
септември разполагат със спестени пори по сметките си в размер на 53,887 млрд. лв. Те се увеличават с 8,2% на годишна 
база (8,2% – същият годишен ръст имаше и през август. 
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Нетните вътрешни активи са 61,755 млрд. лв. в края на миналия месец. За една година те се увеличават с 11,9% (10,6% 
годишно повишение през август). Към 30 септември основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 61,160 
млрд. лв. и нараства спрямо септември 2018 г. с 9% (7,5% годишно увеличение през август). През септември вземанията от 
неправителствения сектор се увеличават със 7%, като достигат 62,375 млрд. лв. (6% годишно увеличение през август 2019 
година). 
В края на миналия месец заемите за неправителствения сектор са 60,731 млрд. лв. при 59,932 млрд. лв. към август. През 
септември 2019 г. те растат на годишна база със 7,1% (6% годишно повишение през август). 
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други 
парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 383,8 млн. лева. 
На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 399,5 млн. лв. (в т. ч. 11,4 млн. лв. през септември), а обратно 
изкупените кредити – 15,7 млн. лв. (през септември 2019 г. няма обратно изкупени кредити). 
Заемите за фирмите за една година нарастват с 4,8% (3,3% годишно повишение през август) и в края на септември достигат 
34,127 млрд. лв. 
Кредитите за домакинствата в края на септември възлизат на 23,377 млрд. лв., като се увеличават с 9,1% на годишна база 
(8,8% годишно повишение през август 2019 година). В края на септември 2019 г. жилищните заеми са 10,358 млрд. лв. и 
нарастват за една година с 13,6% (13,2% годишно увеличение през август). 
Потребителските кредити възлизат на 11,119 млрд. лв. и се увеличават с 10,9% за една година, отчитат в чентралната банка 
(10,5% годишно повишение през август). На годишна база другите кредити намаляват с 40,4% (39,2% годишно понижение 
през август), като достигат 552,4 млн. лева. Заемите, предоставени на финансови предприятия, в края на септември са 
3,227 млрд. лв. В сравнение с година по-рано те се увеличават със 17,9% (17,4% годишно повишение през август). 
 

 
Банковата статистика показва, че нетните чуждестранни активи към 30 септември са 59,178 млрд. лв. при 58,897 млрд. лв. 
в края на август. Те нарастват с 6,4% в сравнение с година по-рано (6,8% годишно повишение през август). 
През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 5,3% (5,4% годишен ръст през август), като достигат 68,796 
млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 9,618 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 1,2% (2,7% годишно понижение през август 2019 
година).  
 
БНР 
 
√ България е изпълнила 74% от националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г.  
Правителството одобри годишния отчет за изпълнението през 2018 г. на Националния план за действие по енергийна 
ефективност 2014-2020 г., в който се посочва, че за четири години от действието му са спестени 6167 GWh енергия. 
В резултат на изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката, както и на приноса на всички 
задължени лица страната е изпълнила 74,1% от националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г., посочва 
правителствената пресслужба. 
Отчетът съдържа базова статистическа информация, анализи за състоянието и тенденциите на енергийната ефективност 
на национално равнище през 2017 г. - последната година, за която има официални статистически данни. 
Разгледани са отделните сектори на икономиката, като са отразени измененията на основните показатели - брутна 
добавена стойност, енергийно потребление и енергийна интензивност. 
В годишния отчет е направен анализ на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на собственици 
на сгради и на промишлени системи, както и на изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност от 
търговците с енергия. 
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√ Техническият университет в София избира ректор  
Общото събрание на Техническия университет в София ще определи нов ректор и ръководни органи поради край на 4-
годишния мандат на настоящите. 
Кандидатурите за нов ректор са 5, сегашният, проф. Георги Михов, не е сред тях, тъй като навършва възраст за пенсия. 
 
√ Доц. Иван Стойнев: КЕВР да изготви единни критерии за инвеститорите  
Интервю на Юлияна Корнажева с доц. Иван Стойнев за предаването ''Преди всички'' 
„Не е задача на КЗК да следи как ще се развива енергийният пазар. Това би трябвало да бъде част от експертизата на КЕВР. 
КЗК ще анализира влиянието върху правилата на свободната конкуренция. Когато подобни сделки, които изискват 
едновременно секторен анализ и конкурентен анализ, между двата органа има изключително тясно сътрудничество, за да 
може да се преодолее асиметрията в информацията“. Това заяви пред БНР доц. Иван Стойнев – преподавател в 
Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, относно продажбата на българските активи на 
ЧЕЗ. 
След като потенциалните купувачи - „Еврохолд“, обявиха стратегията си за развитие на енергийните дружества, които искат 
да купят от ЧЕЗ, КЗК оповести, че смята да направи задълбочен анализ на придобиването. 
„На този етап Комисията не може да забрани все още концентрация. Единствено Комисията е казала – считам, че има 
определени факти и обстоятелства, които ме карат да се притеснявам, че тази сделка би могла да има отрицателно влияние 
върху конкуренцията. Последващ анализ не е прецедент. Само от неговото наличие да се каже, че КЗК е тръгнала 
злонамерено към забавяне, би било преждевременно. Действително обаче в аргументите на решението има някои липси, 
които биха могли да бъдат запълнени още на предварителния анализ и които биха могли да ни дадат по-детайлен отговор 
на повдигнатите притеснения“, обясни доц. Стойнев в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
Според него проблемът е, че липсва анализ на регулацията. В решението на КЗК е разгледано само какво казва Законът за 
енергетиката, посочи той и добави, че взетото решение трябва да бъде добре мотивирано. 
Застрахователният надзор ще осъществява контрол върху застрахователния бизнес, каза доц. Стойнев и добави, че 
предимството на компанията би дошло, ако търговецът на електроенергия има по-лесен достъп и при по-привилегировани 
условия. По думите му когато са свързани лица, изискванията за антиконкурентни предимства са много по-затегнати. 
Винаги ще стои съмнение към критериите, приети постфактум от законодателя, категоричен бе доц. Иван Стойнев. Според 
него дори те да покриват всички стандарти, съмнения ще има. Затова той препоръча: 
„Логично е КЕВР да вземе решение да се премине към изграждане на единни критерии за оценка. Те трябва да са ясни и 
разписани, защото когато един инвеститор желае да инвестира, той трябва да знае правилата на играта“. 
 
√ Министрите на отбраната на държавите от НАТО обсъждат ситуацията в Сирия  
В Брюксел ще се състои среща на министрите на отбраната на държавите от НАТО, на която ще бъде обсъдена ситуацията 
в Сирия, предаде БТА. 
Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг призова снощи страните членки да търсят обща позиция и изрази 
задоволство, че със споразумението за прекратяване на огъня от миналата седмица между Турция и Съединените щати се 
дава възможност са преодоляване на разногласията: 
“Абсолютно безсмислено е да се опитваме да крием, че има разногласие между съюзниците в НАТО за ситуацията в 
Северна Сирия. Това е в публичното пространство. Винаги е трудно, когато съюзниците не се разбират. Затова е важно да 
се срещаме и да решим разногласията по най-добрия начин, с разговори, за да намерим общ път напред“. 
Според генералния секретар на НАТО твърде рано е да се съди дали споразумението между Турция и Русия за съвместни 
патрули на турско-сирийската граница е положително развитие. 
В началото на седмицата стан ясно, че германският министър на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер ще предложи да се 
създаде международно контролирана зона за сигурност по границата на Сирия с Турция, предаде ДПА. 
Според министърката германският канцлер Ангела Меркел е одобрила плана и го е изложила вече пред западните 
съюзници. 
 
 „Дневник“ 
 
√ Четвърта поредна година България слиза в класацията Doing Business  
Между Мексико и Саудитска Арабия в световната класация и между Косово и Украйна в регионалното подреждане. Това 
е позицията на България в поредното издание на доклада "Да правиш бизнес" (Doing Business 2020) на Световната банка, 
разпространен днес. 
В него се затвърждава тенденцията от последните 4 години страната да потъва в класацията - този път от 59-то на 61-о 
място в света. То не е толкова драматично като в предходните две години, когато слизането надолу бе с 11 и 9 позиции. 
Това не е и най-лошото място за страна от Европейския съюз - Гърция е на 79-а, а Малта - 88-а в света. 
Но като има предвид, че през 2015 г. България само задържа позицията си от 2014 г. и се изключат проблемите на гърците, 
които ще продължат още дълго след дълговата криза, всяка от съседните страни е по-добре оценена: Северна Македония 
е под номер 17, Турция - 33, Сърбия - 44, Румъния - 55, и дори Косово - 57. 
Профилът на България в Doing Business 2020 
Тази година класацията обхваща 190 държави, а оценката за България е направена като се прилагат използваните критерии 
само за София. Започнал през 2002 г., този проект проверява регулациите, процедурите, времето и средствата, нужни на 
една малка или средно голяма компания - от регистрирането до справянето ѝ със затруднения, защита от кредитори или 
изпадане в несъстоятелност и гарантиране правата на акционерите. 

https://www.dnevnik.bg/file/3980842.pdf
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Най-лошият резултат за България е времето, което отнема свързването на складово помещение с мрежата на CEZ в София. 
По този показател страната е на 151-о място в света и няма подобрение от 262 дни, колкото бе в докладите за 2019 г. и 
2018 г. В Румъния е малко по-зле (място 157), но Сърбия е на 94-о място в света, а Северна Македония - на 68-о. 
 

 
 
 
В България продължава да не е лесно да се започне бизнес - тази година тя е поставена на 113-о място в света 
Влошава се позицията по показател "Получаване на кредит" - през 2018 г. България бе 42-а, миналата година бе 60-а, а 
този път е на на място 66. 
Подробности очаквайте по-късно. 
 
√ Новият главен прокурор - избор с предизвестен финал  
Висшият съдебен съвет (ВСС) днес изслушва, а след това ще гласува кандидатурата на единствения номиниран за главен 
прокурор - Иван Гешев. Това е финалната стъпка от процедурата по избора на наследник на Сотир Цацаров, чийто мандат 
изтича през януари 2020 г. 
Съдебният съвет ще заседава на фона на обявен пореден протест срещу номинацията на Гешев. Въпреки гражданското 
недоволство изборът изглежда сигурен и предизвестен, макар че днешното решение на ВСС не означава автоматично 
назначение, защото последната дума е на президента. 
По време на изслушването Гешев ще представи концепцията си за управление на прокуратурата, ако я оглави, а след това 
ще му бъдат задавани въпроси. Много от тях са известни и са публикувани на сайта на ВСС. Най-често повтарящите се са: 
Какъв да е редът, по който да може да се разследва главният прокурор, трябва ли да има съдебен контрол върху отказите 
на прокуратурата да започне разследване и дали следва да бъде разпитан депутатът от ДПС Делян Пеевски в процеса КТБ. 
Веднага след изслушването и въпросите е гласуването. За да бъде избран, Гешев трябва да получи подкрепата на не по-
малко от 2/3 от членовете на ВСС. На практика поне 17 от общо 25 членове на съвета трябва да го подкрепят. Ако за него 
гласуват по-малко от 17 членове на ВСС, избор няма да има и процедурата трябва да започне отначало. 
Всичко, което трябва да знаете за: Изборът на нов главен прокурор (105) 
Държавният глава може да откаже да го назначи 
Ако бъде избран, ВСС ще изпрати предложение до президента, а той от своя страна може да подпише или да откаже да 
подпише указ за назначаването на Гешев. Ако Румен Радев се възползва от правомощията си, това може да е еднократно 
и трябва да обяви подробни мотиви за отказа. 
В такъв случай процедурата се връща отново във ВСС и започва отначало - с номиниране на кандидати, срокове за 
концепции, оценка и атестиране от комисиите във ВСС и т.н. Тогава има възможност да бъде номиниран и друг кандидат, 
а на теория е възможно Гешев да се откаже от състезанието. Ако съдебният съвет все пак го избере повторно, президентът 
е длъжен да го назначи с указ, който се обнародва в Държавен вестник. 
Главният прокурор Сотир Цацаров преди време заяви ясно, че подкрепя кандидатурата на Гешев и би го подкрепил още 
веднъж, ако се наложи. "Казвам ясно, че господин Гешев има моята подкрепа. Ще дам своя глас в подкрепа на господин 
Гешев, ще дам този глас и ако се налага, ще гласувам и втори път за господин Гешев", заяви Цацаров. Думите му на практика 
показват, че ако Гешев не бъде избран в настоящата процедура, то той почти сигурно ще бъде номиниран и втори път. 
Открита процедура, но със съмнения за непрозрачност 
Не за първи път кандидатът за главен прокурор е само един. През 2006 г. 17 от членовете на ВСС подкрепиха Борис Велчев 
за поста, като с това се появиха и съмнения за политическа договорка. Сега всички 11 членове на прокурорската колегия 
на съдебния съвет излъчиха единодушно номинацията на Гешев и съмнения отново се появиха наред с опасенията, че 
процедурата не е достатъчно прозрачна, а избор на практика няма, тъй като кандидатът е само един и реално 
съревнование за поста няма да има. 
Номинирането на Гешев предизвика вълна от протести и обществено недоволство, които продължават и днес. В отговор 
на протестите и недоволството "заваляха" десетки положителни становища до ВСС. Всички те бяха отчетени от комисиите 
по атестирането и конкурсите и по професионална етика в полза на Гешев. Протестиращи обаче са убедени, че не е редно 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/08/13/3950595_ideite_na_geshev_shte_rushi_mita_za_vsevlastniia/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/19/3978695_triabva_li_peevski_da_bude_razpitan_za_ktb_i_oshte_98/
https://www.dnevnik.bg/temi/izborut_na_nov_glaven_prokuror/
https://www.dnevnik.bg/citat_na_deniia/2019/09/17/3964691_citat_na_denia_ako_se_nalaga_shte_glasuvam_i_vtori_put/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/07/22/3941138_prokurorskata_kolegiia_predlaga_edinodushno_ivan/
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изпълнителната власт (от която са част МВР, ГДБОП, ДАНС и т.н.) да се меси в работата на съдебната власт и да си избира 
главен прокурор. 
В същото време две комисии към ВСС - по атестирането и конкурсите и по професионална етика, се произнесоха 
еднозначно - единственият номиниран за главен прокурор Иван Гешев отговаря на всички изисквания, за да бъде избран. 
Той притежава всички морални и професионални качества, за да поеме поста. 
Преди месец данните от проучване показаха криза в доверието към институциите, съмнения за недостатъчно добра и 
прозрачна процедура за избор на главен прокурор и одобрение към публичното разгласяване на доказателства по висящи 
дела и разследвания. 
С доклада ЕК призова съдебния съвет да гарантира прозрачност 
"Важно предстоящо назначение е това на длъжността главен прокурор, чийто мандат изтича през януари 2020 г. Висшият 
съдебен съвет откри процедурата през юни, като се очаква на 24 октомври 2019 г. да определи приемник, който 
впоследствие ще трябва да бъде потвърден от президента на републиката", пише в доклада на ЕК, публикуван преди дни. 
"През последните седмици в медиите се проведе широк дебат, като някои заинтересовани страни изразиха опасения във 
връзка с процедурата и кандидата. Висшият съдебен съвет ще има отговорността да гарантира прозрачността на процеса 
и да покаже, че изразените опасения са разгледани и взети предвид в решението му", напомнят от комисията. 
 
√ Пет петролни гиганта са похарчили 250 млн. евро за лобизъм в ЕС  
Петте най-големи частни петролни компании в света и други представители на сектора са похарчили над 250 милиона евро 
за лобизъм в ЕС от 2010 г., съобщиха неправителствени организации за защита на околната среда, цитирани от "Франс 
прес" и БТА. 
"Бритиш петролиъм", "Шеврон", "Ексън Мобил", "Шел", "Тотал" и организации, представляващи сектора за производство 
на енергия от изкопаеми горива, са имали най-малко 327 срещи с представители на Европейската комисия, откакто Жан-
Клод Юнкер я оглави през 2014 г. 
Петте гиганта са декларирали разходи за лобиране в размер на 123.3 милиона евро за периода 2010-2018 г., а други 
компании от сектора са похарчили 128 милиона за същия период. 
Данните са от проучване на три организации и са събрани от годишните декларации на компаниите и от "регистъра за 
прозрачност", в който са изброени постъпките на лобисти пред европейските институции. 
"Това е хронично поведение на индустрията на изкопаемите горива, която прави всичко възможно, за да забави, отслаби 
или осуети действията, които са толкова важни за климата", коментира пред АФП Паское Сабидо от организацията 
Corporate Europe Observatory. 
 
√ В следващите седмици всичко е възможно в израелската политика  
За първи път от десетилетие съставянето на правителство в Израел е възложено на някой друг, а не на Бенямин Нетаняху. 
Седемдесетгодишният премиер свика на два пъти избори тази година, на два пъти получи от президента възможност да 
сформира управляваща коалиция, но и двата пъти не успя. Фактът, че президентът Реувен Ривлин сега се обръща към някой 
друг, прави Нетаняху още по-уязвим в борбата му за политическо оцеляване. 
Но въпреки провала на премиера човекът, който на свой ред ще пробва силите си, генералът центрист, влязъл в политиката 
- Бени Ганц, също няма сигурен път към успеха. Какви са възможните сценарии, включително трети парламентарни избори 
за по-малко от година, след двата неопределени вота през април и септември? 
Защо израелската политика е в задънена улица? 
Скоро след като изборите от 17 септември завършиха с патова ситуация, Ривлин даде на Нетаняху 28 дни, за да състави 
управляваща коалиция. 
В този срок, който изтича днес, най-дълго управлявалият израелски премиер убеди едва 55 от общо 120 членове на 
парламента, включително традиционните си крайнодесни и ултраортодоксални съюзници, да се присъединят към дясната 
му партия "Ликуд" за съставяне на правителство. 
След като не му достигнаха шестима депутати за абсолютно мнозинство, Нетаняху вчера върна мандата на президента, а 
говорител на Ривлин каза, че сега Ганц ще получи този шанс. Един от начините за излизане от безизходицата би бил двете 
най-големи политически сили - партията "Ликуд" и коалицията "Синьо и бяло" на Ганц - да съставят правителство на 
националното единство. 
В най-ранния си етап преговорите се съсредоточиха върху възможността за ротация на премиерския пост, но не доведоха 
до нищо. Ганц, бивш началник на генералния щаб, отказа да влезе в правителство, водено от Нетаняху, като изтъкна, че 
има опасност от наказателно преследване срещу премиера по три дела за корупция, по които Нетаняху отрича да е 
извършил нещо нередно. Ганц каза също, че иска либерално правителство, тоeст кабинет, който да не включва 
религиозните партньори на Нетаняху. 
Случвало ли се е това досега? 
Последният път, когато съставянето на кабинет бе възложено на друг, а не на Нетаняху, бе през 2008 г., когато Ципи Ливни 
от разпуснатата вече партия "Кадима" получи шанса, но се провали. Това доведе до изборите през 2009 г., спечелени от 
Нетаняху. 
Ливни вече не се завърна в голямата политика - прецедент, който Нетаняху ще има предвид. 
Какво следва? 
След като днес официално получи мандат от Ривлин, Ганц ще има 28 дни, за да състави коалиция. Сега той разчита на 
одобрението на 54-ма депутати - със седем по-малко от необходимото му за абсолютно мнозинство. 
Но 10 от тези 54 законодатели са от четирипартийния Арабски блок. Никоя партия на израелското арабско малцинство, 
съставляващо 21 процента от населението, никога не е била канена да влезе в правителството на Израел или е искала да 
участва в него. 
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Без сделка с Нетаняху Ганц може да се опита да състави правителство на малцинството, което да разчита на подкрепата на 
арабските депутати, оставащи извън него. Но това е голям политически риск в страна, в която се водят разгорещени 
спорове за лоялността на арабските граждани. 
Арабските депутати вероятно ще бъдат критикувани от собствената си общност, че подкрепят политиката на израелското 
правителство към онези, които мнозина от тях смятат за свои сънародници на Западния бряг и в ивицата Газа. 
Ако и Ганц не успее? 
Следва триседмичен период, в който 61 депутати могат да поискат от президента да възложи задачата за сформиране на 
коалиция на всеки законодател - Нетаняху, Ганц или някой друг. Ако в този срок не постъпи такова искане, парламентът 
ще се саморазпусне и ще бъдат насрочени нови избори - според политически експерти възможната дата е 17 март. Това 
би дало на Нетаняху още един шанс пред избирателните урни, стига неговата партия "Ликуд" да не се разбунтува срещу 
него. 
Ще избегне ли Нетаняху проблемите със закона? 
Може да настъпи неочакван обрат, ако главният прокурор Авишай Манделблит обяви дали ще изпълни плана си да 
повдигне обвинения на Нетаняху по три дела за корупция. Крайното му решение се очаква в края на годината. 
Законът не задължава Нетаняху да напусне правителството, ако бъде обвинен, но обвиненията и тяхната сериозност могат 
допълнително да го отслабят политически. 
Има ли непредвидими фактори? 
Авигдор Либерман, бивш съюзник на Нетаняху и бивш министър на отбраната, оглавява ултранационалистичeската партия 
"Израел Бейтену", която спечели осем места в парламента на изборите миналия месец. Засега той не е заявил каква 
позиция ще заеме, изтъквайки политическите си различия и с ултраортодоксалните поддръжници на "Ликуд", и с левите 
съюзници на "Синьо и бяло". Той много ефикасно попречи на Нетаняху да състави управляваща коалиция след първите 
избори тази година, представи се по-добре на вторите и може да стане решаващ политически балансьор при евентуални 
трети избори. 
 
Дарик   
 
√ ТЕЦ-овете на въглища в ЕС работят на загуба, сочи проучване 
Четири от пет топлоелектрически централи на въглища в Европейския съюз са непечеливши и могат да претърпят загуби 
от близо 6,6 милиарда евро тази година. Това се казва в доклад на мозъчния тръст Carbon Tracker Initiative, цитиран от 
Ройтерс. 
Според него по-малките разходи за възобновяема енергия и по-ниските цени на природния газ правят тези източници на 
енергия все по-конкурентни на въглищата. 
По-скъпи технологии трябва да бъдат въведени в много от съществуващите ТЕЦ-ове, за да могат да изпълнят по-стриктните 
стандарти на ЕС за качество на въздуха от 2021 г. Повишаващите се цени на лицензите за въглища също могат да повишат 
цените. 
В Европейския съюз 79% от ТЕЦ-овете на въглища работят на загуба. Германската енергийна компания Ер Ве Е (RWE) ще 
понесе най-голямата си загуба тази година. Тя ще е в размер на 975 милиона евро, което е 6% от пазарната й 
капитализация, се казва в доклада. Енергийният индустриален холдинг (EPH), имащ активи главно в Германия и Чехия, 
може да загуби 613 милиона евро, а Държавната енергийна корпорация в Гърция - 596 милиона. 
Електроцентралите на въглища, които ще продължат да носят печалби, са тези в Полша, получаващи големи субсидии, 
някои ефикасни централи в Германия, както и някои в Холандия, Италия, Чехия и Словения, продаващи електроенергия на 
високи цени на едро. 
 
В. Банкерь 
 
√ Сигурен балотаж между Фандъкова и Манолова в София 
В София със сигурност ще се проведе балотаж на местните избори. Най-вероятно той ще бъде спечелен от досегашния 
кмет. Това сочи проучване, проведено и финансирано от Центъра за анализи и маркетинг между 12-и и 21-ви октомври 
сред над 1000 пълнолетни граждани на столицата. 
Предизборната кампания от последния месец е довела до сериозни разлики спрямо процентите, посочени от 
анкетираните през септември. Има разместване и в подреждането на личните рейтинги, където президентът Румен Радев 
запазва първото място, но след него се нарежда вече Йорданка Фандъкова, а не Мая Манолова. 
Според социолога Юлий Павлов - директор на Центъра за анализи и маркетинг, Фандъкова е с преднина с около 9% пред 
опонента си Мая Манолова на първи тур на местните избори, при хипотеза, че вотът е днес. 
40,1 на сто от вероятните гласуващи биха гласували за Йорданка Фандъкова, а за Мая Манолова - 31,2%. "В сравнение с 
предишното изследване от септември, където разликата беше около три процента, сега дистанцията се е увеличила на 
около девет", коментира Юлий Павлов. Данните показват малък отлив на деклариращите, че ще гласуват за Фандъкова - с 
2,5 на сто по-малко в сравнение със септември, и по-сериозен отлив от Манолова - от около 8%, отбеляза Павлов. 
По думите на социолога лекият отлив при Фандъкова, който е в рамките на статистическата грешка, се дължи на това, че 
са се появили повече кандидати, и част от деклариралите през септември, че ще дадат вота си за нея, са се разпръснали в 
тази посока. Това е и една от причините за спада при Манолова според Павлов. 
Борислав Игнатов ("Демократична България") е трети в надпреварата с 8,3 на сто (при 6,1 на сто през септември), следван 
от Ангел Джамбазки (ВМРО) - 5,3 процента (при 4 на сто през септември) и Волен Сидеров ("Атака") с 2,9 на сто (при 1,2 
процента през септември). След тях се нареждат Борис Бонев ("Спаси София") - 1,9 процента, Николай Дренчев 
"Възраждане") - 1,1 на сто и Стефан Иванов (НФСБ, БДС "Радикали") - 0,5 на сто. 
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"Най-вероятно балотажът ще бъде между Йорданка Фандъкова и Мая Манолова", прогнозира Павлов. Според данните 
няма промяна в дела на хората, които биха подкрепили Фандъкова на втори тур - 47,1 на сто от вероятните гласуващи и 
сега, и през септември. Делът на тези, които заявяват, че ще гласуват за Манолова на балотажа, е намалял - сега за нея 
биха дали гласа си 37,3 на сто, докато през септември те са били 42,4% сред вероятните гласуващи. Тези, които биха 
гласували на първи тур, а не биха гласували на балотажа, леко се увеличават от 8 процента на 11,7%. 
При гласуването за общински съветници данните показват леко намаление както при ГЕРБ, така и при БСП - 36,1 на сто от 
вероятните гласуващи за ГЕРБ-СДС (при 38,7% през септември) и 26,3 процента - за БСП (при 29,7% през септември). 
"Демократична България" е трета с 9,2% (при 7,9 на сто през септември), следват ВМРО с 6,3% (при 5,4 на сто пред 
септември), "Атака" - с 2,9% (при 1,6 процента през септември). Партията на зелените би получила 1,4%, а "Движение 21", 
АБВ, ДБГ и "Възраждане" - по 1,2 процента. Павлов прогнозира, че е малко вероятно ГЕРБ да има абсолютно мнозинство. 
Около 55% от анкетираните заявяват, че със сигурност ще гласуват и са решили за кого. "Това означава малко над 550 
хиляди души да отидат до урните, което според мен не е много вероятно", коментира Павлов. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ "Български пощи" влиза в разпространението и продажбата на печатни издания в страната  
Кабинетът реши "Български пощи" ЕАД да извършва дейността по разпространение и продажба на печатни издания на 
територията на страната, съобщи пресслужбата на кабинета. Точката не присъстваше в предварително обявения дневен 
ред, а казусът бе анонсиран лично от премиера Бойко Борисов по време на редовното правителствено заседание. 
„Нека "Български пощи" да отговарят за разпространението на вестници до пунктовете на продажба, а не да оставяме тази 
дейност на частници," каза Борисов. Като аргумент той посочи, че разпространението е важен елемент от свободата на 
словото. В момента разпространението на печатни издания се извършва главно от "Национална дистрибуция" АД, 
свързвана с депутата от ДПС Делян Пеевски, който от години владее почти цялата дистрибуция. Друга компания отново 
свързвана с Пеевски, която оперира киоските под бранда Lafka пък държи крайните точки за продажба на вестници и 
списания. 
С вчерашното решение правителството възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
да предприеме необходимите действия включително, ако е необходимо да инициира законодателни изменения. 
"Български пощи" ЕАД е еднолично търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала. Също така 
дружество разполага с необходимата инфраструктурна мрежа и човешки ресурси. По този начин ще се осигури 
ефективното разпространение на печатни издания в цялата страна. Това дава възможност за диверсификацията на 
разпространението без да се ограничава конкуренцията, пише още в решението на Министерски съвет. Решението се оказа 
изненада за ръководството на пощите, стана ясно от коментар на Изпълнителният директор на "Български пощи" Деян 
Дънешки.  "В момента не съм подготвен да коментирам тази тема. Малко трудно ми е да обясня на какъв етап е и как ще 
се случи", заяви той за в. "Капитал". По принцип, "Български пощи" от години също се занимават с продажба и 
разпространение на абонамент за различни медийни издатели. Сега, обаче на практика трябва да поемат цялата 
дистрибуция на всички печатни издания у нас. 
 
√ България изостава с публичните регистри за некоректни платци  
България е една от държавите в Европа, в които информацията за некоректните платци е сведена до минимум. В повечето 
страни на Стария континент се изготвят изчерпателни регистри с данни на клиентите още на етап изтегляне на кредит, за 
да е възможно събирането впоследствие. 
Това коментира Лилия Димитрова, изпълнителен директор на една от водещите компании в областта на изкупуване и 
управление на задължения Frontex International, след участие в международния форум за управление на необслужвани 
задължения NPL Investing & Servicing Europe and Asia, провел се в Атина миналата седмица. „За съжаление, у нас 
преобладава нагласата, че некоректните платци са задължително хора, които са изпаднали в крайна невъзможност да 
покрият дълговете си. А това много рядко е така. В повечето случаи един и същи потребител има по няколко необслужени 
кредита, като регулярно тегли и трупа нови.”, допълни тя. 
„Информацията, с която разполагаме ние, е толкова оскъдна, че задачата да търсим дължимото от кредитополучателите, 
става изключително трудна. По този начин кредиторите губят пари, които впоследствие калкулират в лихвите по кредитите. 
А тези лихви се плащат от коректните потребители”, казва Лилия Димитрова. 
По думите ѝ, в много страни съществува ефективна практика, а институциите подпомагат събираемостта, за да осигурят 
финансова стабилност на населението. 
„България има нужда от национална платформа за преструктуриране на дълговете, каквато съществува в много държави.”, 
казва Димитрова. 
„Към момента колекторските агенции са тези, които се стремят да съдействат на задължените потребители да преодолеят 
затрудненията с изплащането на дължимите суми. Нашата цел е да постигнем взаимно удовлетворяващ вариант, като 
достъпът до информация в този случай е ценен ресурс. Така ще можем много по-лесно да разграничим нежелаещите от 
неможещите да плащат”, допълва Димитрова. И коментира още: „Трябва да се преустанови порочната практика 
некоректните платци безусловно да влизат в ролята на жертва. Защото тези, които плащат за това, всъщност са именно 
отговорните клиенти. Това важи и за физическите, и за юридическите лица”. 
Добрата новина е, че българските банки са сред стабилните в Европа, така че не са необходими изрични мерки за 
заздравяването им, както това се случва в Гърция, например. 
„Южната ни съседка се възстановява от кризата – гръцките банки в рамките на една година трябва да продадат нови 30 
млрд. евро дълг, като държавата ще дотира тази сделка посредством емитиране на ДЦК. Сделката вече е одобрена от ЕС 
и стартира работа по описание на детайлите и изпълнението и. Целта е да се заздравят търговските банки и секторът като 



17 

 

цяло. В България подобни стъпки няма да се наложат, а и у нас няма такива обеми на лоши кредити. Може да се каже, че 
страната ни е сред финансово стабилните”, казва Лилия Димитрова. 
Практиката с продажбата на дълг бързо започна да се налага у нас и дори започва да измества възлагането. „Компаниите 
трябва да помислят добре за цялостна политика за управление на вземанията си, независимо дали са кредитиращи 
институции или имат задължения от други браншове. Аутсорсингът на събиране на задължения също е добра практика и 
носи добра възвращаемост и не трябва да се изключва от стратегиите за събиране, нещо което наблюдаваме в последните 
1-2 години на българския пазар.”, допълва Димитрова. 
България има стабилна финансова система и поради тази причина скоро не се очаква рецесия в държавата. Но за да се 
задържи и подобри сегашната ситуация има нужда от държавна подкрепа в посока изграждане и поддържане на единни 
информационни регистри, онлайн система за преструктуриране на дълг, както и някои законови промени, които да 
гарантират правата както на кредитополучателите, така и на кредиторите. 
 
√ ЕК очаква решението за прекратяване на наблюдението над България до края на годината  
Еврокомисарят по правосъдието Вера Йоурова изрази днес надежда очакваното решението за прекратяване на 
наблюдението над България по механизма за сътрудничество и проверка да бъде взето до края на годината, предаде БТА. 
Европейската комисия вчера изрази готовност за прекратяване на наблюдението и откри съгласувателната процедура със 
Съвета на ЕС и Европейския парламент. 
Оценяваме обстановката в България обективно и отчитаме задоволителен напредък, каза Йоурова. Все още остава работа 
за вършене. Ще продължим наблюдението над българските усилия в областта на правосъдието и борбата с корупцията с 
помощта на общата оценка за върховенството на закона в ЕС, добави тя. 
Йоурова поясни, че по-рано тази година е заявила, че списъкът със задачите пред България преди отпадането на 
наблюдението е много дълъг, а времето е много кратко. Изразих обаче надежда, че българските власти ще ускорят 
работата и ще покажат трайно намерение да покрият изискванията, уточни еврокомисарят. 
 
√ Бюджетът на ЕС за 2020: Повече пари за климат, младежка заетост, малки и средни предприятия  
В проекта си на резолюция ЕП подчертава, че бюджетът на Европейския съюз за 2020 г. е „последна възможност ЕС да се 
доближи до реализирането на политическите си обещания за периода, включително към изпълнението на целите на ЕС 
по отношение на климата“. Той трябва да проправи пътя за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г., или т. 
нар. многогодишна финансова рамка (МФР). 
Освен увеличението за проектобюджета по защита на климата, депутатите увеличиха и бюджета на Инициативата за 
младежка заетост и програмите Еразъм+, и одобриха допълнителна подкрепа, в съответствие с приоритетите на 
Парламента, за малките и средните предприятия, дигитализацията, миграцията и външната политика, както и за развитие 
и хуманитарна помощ. 
Парламентът гласува бюджет на стойност около 171 млрд. евро за поети задължения (стойност, която ЕС се ангажира да 
инвестира през 2020 г. и годините след това, тъй като проектите и програмите се изпълняват за няколко години), което 
представлява увеличение с около 2.7 млрд. евро в сравнение с проектобюджета на Комисията. По този начин бюджетните 
кредити за плащания (които ще бъдат конкретно изразходвани през 2020 г.) ще бъдат на стойност 159 млрд. евро. 
Интервю с главния докладчик за бюджета на ЕС за 2020 г. Моника Холмайер (ЕНП, Германия) може да видите  тук. 
Следващите стъпки 
Пленарното гласуване ще сложи началото на период от три седмици за „помирителни“ разговори със Съвета на ЕС. Целта 
е постигането на споразумение между двете институции навреме, за да може през втората ноемврийска сесия (25-28 
ноември) Парламентът да гласува бюджета и председателят официално да го подпише. Ако не се стигне до споразумение, 
Европейската комисия трябва да предложи нов проектобюджет. 
Около 93% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво в страни от ЕС и извън него. Средствата от 
бюджета на ЕС отиват директно към граждани, региони, градове, земеделски производители, изследователи, студенти, 
неправителствени организации и предприятия. За разлика от националните бюджети, които се използват до голяма степен 
за предоставяне на обществени услуги и финансиране на системи за социално осигуряване, бюджетът на ЕС е предимно 
инвестиционен инструмент и за разлика от националните бюджети не може да отчете дефицит 
 
√ ЕС забранява още един пестицид, опасен за пчелите и хората  
Страните от ЕС взеха решение да включат четвърти неоникотиноид в списъка със забранените пестициди, за които се 
твърди, че са вредни за пчелите, съобщиха Европейската комисия и Европейският орган за безопасност на храните. 
Намаляването на пчелите през последните години се свързва с използването на пестициди в селското стопанство. Пчелите 
играят важна роля в опрашването на насажденията и затова намаляващата им популация буди притеснения, свързани с 
икономиката и храните.  
Миналата година държавите от ЕС решиха да забранят използването на открито на три неоникотиноида - клотианидин, 
имидаклоприд и тиаметоксам, които увреждат централната нервна система на насекомите, включително пчелите. 
Сега към този списък ще бъде прибавен тиаклоприд. Решението бе взето днес от експерти, представляващи страните 
членки на ЕС, съобщи в Туитър Европейският орган за безопасност на храните.  
"Тиаклоприд: Страните членки подкрепиха предложението ни за изтеглянето на неоникотиноида от ЕС заради 
неприемливите рискове (за пчелите, водите и хората)" се посочва в съобщението в Туитър.  
През януари Европейският орган за безопасност на храните публикува независима оценка за тиаклоприда. Докладът 
подчертава притесненията от навлизането на тиаклоприда в подпочвените води и установява, че няма достатъчно данни 
да се оцени рискът за потребителите, изложени на веществото, както и за птиците, бозайниците, водните организми, 
пчелите и растенията, освен тези, за които пестицидът е предназначен, отбеляза говорителка на службата. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0017_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20191010STO64045/biudzhett-na-es-za-2020-gh-politikata-za-klimata-shche-bde-prioritet
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Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Броени часове преди изборния ден. Въпросите към Централната избирателна комисия; 
- Дни на избори. Между избора на главен прокурор и вота за местна власт; 
- Автомобил блъска велосипедист и бяга - как се търси справедливост? 
- Местни избори 2019. Ангел Джамбазки в битката за София, Радослав Каратанчев, също кандидат за кмет на 

столицата и Росен Георгиев в надпреварата за Благоевград; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Дебатът за Велико Търново. Антон Хекимян и специалното студио на централния площад с основните претенденти 
за кметския стол; 

- На живо: Как продължава издирването на изчезналото едногодишно дете от Николаево? 
- 39 тела в камион на ужасите в Англия. Има ли българска следа в престъплението? 
- Директно: Протест пред ВСС преди изслушването на кандидата за главен прокурор Иван Гешев; 
- На живо: Къщата на Яворов в София става собственост на общината; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За предизборните сблъсъци и сценариите след вота. Говори председателят на БСП Корнелия Нинова; 
- Има ли българска връзка с камиона на смъртта открит във Великобритания? Кои са жертвите? 
- Издирват избягал затворник, той се е прибрал вкъщи. има ли пробив в охраната за затворническите общежития? 
- Дете на година и половина изчезна във Великотърновско. На живо от акцията по изидирването; 
- Баща намушка собственото си дете. Как се е стигнало до инцидента във Варна? 
- Мисия „бебе". Колко е важно да получиш правилен подход по пътя към собственото си дете? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 24 октомври 
София 

- От 09:00 часа в хотел „Балкан", зала „Сердика", комисар Мария Габриел ще открие 15-ата Национална 
конференция по е-Образование „Дигиталните иновации в помощ на е- Образованието". Тя ще представи 
политиките на ЕС за цифрово образование, изпълнението на Плана за действие за цифрово образование, 
конкретните инициативи за въвеждане на цифровите технологии в полза на образователния процес. 

- От 10.00 часа в сградата на ВСС ще се състои изслушване на зам.-главния прокурор Иван Гешев за номинацията му 
за главен прокурор на България. 

- От 10.00 часа в зала „Рила" на хотел „Балкан", ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени 
дейностите, кампаниите и инициативите на СЗО и ще бъдат обсъдени партньорствата с медиите, постиженията, 
предизвикателствата и плановете през изминалата и тази година. 

- От 10.30 часа в 501 зала на ВУЗФ, ще се проведе конференция на тема: „Кръгова икономика и устойчиви финанси". 
- От 11.00 часа в сградата на Главна дирекция „Национална полиция" ще се проведе брифинг за предприетите 

мерки от МВР за охрана на обществения ред и нормалното протичане на изборния процес в страната. Участие ще 
вземат представители на „Охранителна полиция" - СДВР и ГДНП, ГДПБЗН и Дирекция „Български документи за 
самоличност". 

- От 11.00 часа в Парк хотел „Москва", заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров ще 
открие конференция за ефекта от провежданата политика на пазара на труда, финансирана със средства от 
държавния бюджет. 

- От 11.00 часа в къща-музей „Пейо К. Яворов", в присъствието на заместник-кмета д-р Тодор Чобанов, къщата-
музей „Пейо К. Яворов" официално става собственост на Столична община. 

- От 11.30 часа министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще присъства на официалното откриване на изцяло 
реновирания Специализиран комплекс по изгаряне и пластична хирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов". 

- От 12.30 часа на ул. „Черковна" № 90 ще се състои брифинг на Специализираната прокуратура във връзска с казуса 
„Несебър". 

- От 15.30 в МВнР вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме министъра на 
външните работи и европейските въпроси на Словашката република Мирослав Лайчак. 

- От 19.00 часа в зала 3 на НДК, на официална церемония на професионалния празник на строителите, за 12-и 
пореден път ще бъдат връчени отличията на най-добрите строителни компании в бранша. 

***  
Благоевград 

- От 10.30 часа в сградата на ОДМВР ще се проведе брифинг във връзка със създадената от ОДМВР Благоевград 
организация за обезпечаване на реда и сигурността преди, по време и след края на предстоящите избори за 
общински съветници и за кметове в населените места. 

***  
Кюстендил 

- От 10.30 часа в Областна дирекция на МВР ще бъдат представени предприетите мерки и създадена организация 
за безпроблемно протичане на изборите в Кюстендилска област. 

- От 18.00 часа пред Драматичния театър в града ще се проведе предизборен концерт на кандидата за кмет Петър 
Паунов, водач на листата на Местна коалиция „ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, Обединени земеделци". 

***  
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Перник 
- От 11.00 часа ще бъде направена първата копка на първи етап от реконструкцията и подмяната на водопроводната 

мрежа по републиканския път Драгичево -Рударци - Кладница. 
***  
Плевен 

- От 11.00 часа в зала „Магнум" ще се състои двойна тържествена промоция на Випуск 2019 здравни 
професионалисти на Факултет „Здравни грижи" и Медицински колеж като част от честванията, посветени на  45-
годишния юбилей на МУ-Плевен. 

***  
Пловдив 

- От 10:30 часа кандидатът на АБВ за кмет на Пловдив Любомира Ганчева ще направи дарение на библиотека "Иван 
Вазов" - Пловдив. 

***  
Русе 

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

***  
Шумен 

- От 10:00 часа в ОДМВР ще се проведе брифинг за готовността на областната дирекция във връзка с предстоящите 
избори. 

 
Еconomic.bg 
 
√ Драги се сбогува с ЕЦБ, но наследството му ще остане задълго 
След осем години начело и видима трансформация на банката той сдава поста на Кристин Лагард 
Всичко си има край: Марио Драги напуска Европейската централна банка (ЕЦБ) след осем години начело на институцията, 
променила начина на водене на паричната политика на еврозоната, пише CNBC. Той ще ръководи последното си заседание 
във Франкфурт преди да сдаде поста на Кристин Лагард.  
Изданието припомня, че по време на неговото управление ЕЦБ се трансформира от банка по модела на германската 
Бундесбанк към модерна организация от англосаксонски тип при неговото управление. Въпросът е какво следва? 
Ръцете на Кристин Лагард, новият президент на ЕЦБ, ще са обвързани с последния голям пакет политики на Драги.  
„След като Управителният съвет прие обширен и много спорен пакет за облекчаване на своето заседание на 12 септември, 
очакваме политиката на ЕЦБ да бъде задържана до края на годината и през голяма част от 2020 г.“, казва Флориан Хенс от 
Berenberg.  
Доверието в ЕЦБ е изложено на риск, тъй като инфлацията, въпреки всички извънредни мерки, не се връща към 
поставените от банката цели. Инфлационните очаквания, базирани на пазара, са близо до рекордно ниските нива. 
Икономиката на еврозоната също е в крехко състояние, като данните сочат за бързо свиване на производствения сектор – 
слабост, която постепенно заразява и много по-големия сектор услуги. Бъдещето ще бъде диктувано от развоя на 
търговския въпрос между САЩ и Китай и как ще протече Brexit.  
„Данните, публикувани след срещата през септември, сигнализираха за допълнително облекчаване на основната инерция 
на икономиката в еврозоната“, казва Дирк Шумахер от Natixis в научна бележка. „Ние сме малко по-скептични към 
перспективите за растеж, очаквайки малко свиване на икономиката до края на годината, най-вече на гърба на свързаната 
с Brexit несигурност и смущения в търговията“, добавя той.  
„Най-належащата работа на Лагард ще бъде да преодолее разделенията“, смята Хенс. Според него планираният преглед 
на стратегията на ЕЦБ за паричната политика може да бъде от решаващо значение за това дали новият гуверньор ще 
съумее да скъси различията в Управителния съвет. 
 
√ Тръмп е доволен от Ердоган, премахна всички санкции срещу Турция 
Американският президент иска някой друг да се бие в Близкия изток, не и Съединените щати  
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Турция е прекратила огъня в Северна Сирия за постоянно, което е накарало 
САЩ да отменят последните санкции, които бяха наложени на турския внос като отговор на насилието, предава Reuters. 
Тръмп също обяви, че Съединените щати променят курса в отношенията на САЩ спрямо Близкия изток, където той каза, 
заявявайки, че са загинали твърде много американски военни. 
Припомняме, че преди седмица Доналд Тръмп обяви санкции срещу Турция заради военната й офанзива в Сирия и 
заплаши с още по-сериозни мерки. Тогава американският президент блокира сделки между двете държави на стойност 
100 млрд. долара и обяви плана си отново да повиши митата за вноса на турска стомана до 50%. 
Днес обаче ситуацията е друга. „Рано тази сутрин турското правителство информира моята администрация, че ще спре 
боевете и настъплението си в Сирия и ще направи примирието постоянно“, каза Тръмп на брифинг в Белия дом. „Въпреки 
това, вие вероятно бихте определили думата „постоянно“ като съмнителна за тази част на света. Всички разбираме това“, 
добави президентът. 
Тръмп каза, че е възложил на министъра на финансите Стивън Мнучин да премахне санкциите, наложени на Турция в 
отговор на нейните действия срещу кюрдите в североизточната част на Сирия, „освен ако не се случи нещо, от което не 
сме доволни“. Съединените щати „биха оставили някой друг да се бие на този дълъг, окървавен пясък“, каза той. „Колко 
американци трябва да загинат в Близкия изток в средата на тези древни сектантски и племенни конфликти?“, попита 
реторично той. „Аз съм ангажиран да следвам различен курс, който води до победа за Америка“, доба ви Тръмп. 


