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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
БНР 
 
√ АИКБ: Очевидно има манипуация на цените на тока на независимата енергийна борса 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АКИБ/ и Асоциация „Свободен пазар“ са сезирали Комисията за 
енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за твърде високите цени, на които се продава електрическата енергия за бизнеса на 
независимата Енергийна борса. Сигналите са от първите дни на октомври, а днес КЕВР реши да започне първото си 
разследване за това има ли на основание за подобно покачване цената 
Васил Велев от АКИБ сподели за предаването „Нещо повече“ по „Хоризонт“ 
„Имало е и други случаи, когато сме имали основателни подозрения за пазарни манипулации и търговия с вътрешна 
информация, но сега, след промените в Закона за енергетиката, КЕВР има правата да разследва и наказва такива действия. 
Освен, че цените са екстремно високи, електроенергийните борси около нас търгуват на по-ниски цени, което ни кара да 
мислим, че това е вътрешна причина, а не международно явление. За нас са необясними тези аномалии - за един близо 
два пъти разлика има за едни и същи час една и съща електроенергия. Очевидно, едното от двете числа не е пазарно и 
става дума за манипулиране на пазара и сделки между свързани лица, които целят лично облагодетелстване. За нас, това 
е очевидно. Надяваме се и вярваме, че КЕВР ще успее да разплете тези история“ 
У нас сделките в рамките на деня са анонимни, но в Румъния не е така, следователно не европейски регламент пречи на 
прозрачността, коментира Велев, според когото подобно разследване може да отнеме няколко седмици, макар КЕВР да 
очаква то да отнеме 3-4 месеца. Трябва да има прозрачност на сделките, категоричен е той: 
„…Защото очевидно има манипуация. Използва се концентрирана пазарна сила в няколко дружества на БЕХ, които са 
големи производители на енергия, които манипулират пазара. Това става последния начин - на пазара ден напред се 
поставя долен праг много висок и който има нужда непременно да закупи електроенергия и не иска да рискува да чака 
следващия ден, а няма друго предлагане, освен това, което е очевидно в сговор за високи цени, купува на високата цена. 
На следващия ден, за същия час, същите продавачи най-вероятно продават на два пъти по-ниска цена очевидно на свои 
хора, които знаят, че може такава сделка да се случи, защото в пазара, в рамките на деня, няма състезание на поръчки. 
Там аз мога да съм заявил цена 150лв, а вие - 100 и продавачът вместо да предаде на мен, да продаде на вас, защото 
печели по друг начин“. 
Явлението „безспорно влошава бизнес климата“ и гони инвеститорите, тъй като те не могат да планират стойността на 
продаваните продукти в зависимост от пазара ден напред на електроенергийната борса, обясни той. Електроенергията е 
основният енергоизточник у нас и тя се отразява в най-голяма степен на инфлацията и конкурентоспособността, обясни 
Велев. 
По данни на ЕСО, внасяме повече енергия отколкото изнасяме защото в съседните пазари тя е по-евтина и търговците я 
купуват оттам. 
Щедрите социални обещания за догодина звучат „странно“ за Велев преди да види рамката на Бюджет 2019 
„За нас не би било приемливо да се планира бюджет с дефицит при ръст на икономиката. Добре е все пак, когато се води 
разговор с едната страна – синдикатите, правителството да чуе мнението и на другата страна – работодателите, преди да 
вземе окончателно решение. От медиите научихме за тавана на пенсиите, който предстои да се вдигне. Това не е лошо, но 
би било лошо, ако се свързва с покачване на максималния осигурителен доход, защото ако не се промени закона тогава 
би следвало максималния осигурителен доход да стане 3000 хиляди лева, за да имаме таван на пенсията 1200. Нашето 
предложение е да се промени съотношението -не 40%, а 50% Това би съответствало в по-голяма степен на декларираните 
от правителството намерения за неувеличаване на данъчно-осигурителната тежест“. 
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
3e-news.net 
 
√ АКИБ: Очевидно има манипулация на цените на тока на БНЕБ, надяваме се КЕВР да разплете казуса 
Трябва да има прозрачност на сделките на енергийната борса. У нас сделките в рамките на деня са анонимни, но в Румъния 
не е така, следователно не европейски регламент пречи на прозрачността. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АКИБ/ Васил Велев в интервю за БНР. 
Велев припомни, че АКИБ и Асоциация „Свободен пазар“ сезираха Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за 
твърде високите цени, на които се продава електрическата енергия за бизнеса на Българска независимата енергийна борса 

http://bnr.bg/post/101027513/akib-ochevidno-ima-manipuacia-na-cenite-na-toka-na-nezavisimata-energiina-borsa
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/БНЕБ/. Сигналите са от първите дни на октомври, а днес КЕВР реши да започне първото си разследване за това има ли на 
основание за подобно покачване цената. 
„Имало е и други случаи, когато сме имали основателни подозрения за пазарни манипулации и търговия с вътрешна 
информация, но сега, след промените в Закона за енергетиката, КЕВР има правата да разследва и наказва такива действия. 
Освен, че цените са екстремно високи, електроенергийните борси около нас търгуват на по-ниски цени, което ни кара да 
мислим, че това е вътрешна причина, а не международно явление. За нас са необясними тези аномалии - за един близо 
два пъти разлика има за едни и същи час една и съща електроенергия. Очевидно, едното от двете числа не е пазарно и 
става дума за манипулиране на пазара и сделки между свързани лица, които целят лично облагодетелстване. За нас, това 
е очевидно. Надяваме се и вярваме, че КЕВР ще успее да разплете тези история“, коментира Васил Велев по програма 
"Хоризонт" на нациналното радио. 
Председателят на АИКБ обясни схемата, по която, по мнението на двете организации, става манипулирането на борсовата 
търговия: „…Защото очевидно има манипуация. Използва се концентрирана пазарна сила в няколко дружества на БЕХ, 
които са големи производители на енергия, които манипулират пазара. Това става последния начин - на пазара ден напред 
се поставя долен праг много висок и който има нужда непременно да закупи електроенергия и не иска да рискува да чака 
следващия ден, а няма друго предлагане, освен това, което е очевидно в сговор за високи цени, купува на високата цена. 
На следващия ден, за същия час, същите продавачи най-вероятно продават на два пъти по-ниска цена очевидно на свои 
хора, които знаят, че може такава сделка да се случи, защото в пазара "в рамките на деня" няма състезание на поръчки. 
Там аз мога да съм заявил цена 150лв., а вие - 100 лв. и продавачът вместо да предаде на мен, да продаде на вас, защото 
печели по друг начин“. 
Явлението „безспорно влошава бизнес климата“ и гони инвеститорите, тъй като те не могат да планират стойността на 
продаваните продукти в зависимост от пазара ден напред на електроенергийната борса, категоричен е Велев. 
Електроенергията е основният енергоизточник у нас и тя се отразява в най-голяма степен на инфлацията и 
конкурентоспособността, обясни той. 
По данни на ЕСО, внасяме повече енергия, отколкото изнасяме, защото в съседните пазари тя е по-евтина и търговците я 
купуват оттам, допълни председателят на АИКБ. 

 
БНТ 
 
√ С колко ще поскъпне животът тази зима - говорят Васил Велев и Димитър Манолов 
С около 20% се очаква да поскъпне животът ни през идващата зима заради по-високата цена на природния газ, която 
повлече със себе си парното, топлата вода, хлябът и други основни стоки и услуги. 83 на сто от хората взимат под средната 
заплата за страната. Данните са на финансовото министерство от април тази година. 
Вчера синдикати и правителство се разбраха, че ще има 50% увеличение на енергийните помощи за най-бедните, 40 
милиона ще бъдат отделени за това. Освен това на срещата при премиера Борисов стана ясно, че отпада темата за 
падането на тавана на пенсиите, но се покачва прагът - до 1200 лева от юли догодина, а осигуровките на хората с най-
високите заплати се вдигат като максималният осигурителен доход става 3000 лева. Бизнесът е против. За договорките 
между синдикатите и правителството - гости в сутрешния блок на БНТ бяха Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа". 
Васил Велев: Разбира се, имаме различия, които не винаги са непреодолими. например ние не смятаме, че трябва да се 
взимат прибързани решения след консултация с едната страна. Затова има тристранни консултации. Увеличаването на 
максималния осигурителен доход не е нещо, което бизнесът може да подкрепи и ние не знаем защо се прави в програмата 
за управление, преди това в предизборните програми нямаше заложено такова действие. Защо трябва да се дават още 
веднъж доказателства за това, че не трябва да си вярваме на програмите и на обещанията? От това няма да произлязат 
някакви драматични събития веднага, но няма и да се получи нужният ефект. В случая не става за милиарди и за стотици 
милиони, става дума за десетки милиони в най-добрия случай, които няма да се съберат в пълен размер. 
Целият разговор гледайте тук. 
 
Нова ТВ 
 
√ Предлагат скок на максималния осигурителен доход 
След спешна среща при премиера, синдикатите и правителството се споразумяха максималният осигурителен доход да 
стане 3000 лева, а таванът на пенсиите да скочи до 1200 лева. Бизнесът обаче е категорично против. 
Тази година първи за бюджета заговориха синдикатите. Те настояват за скок в максималния осигурителен доход – от 2600 
лева сега на 3000 лева. Това означава, че хората с по-високи заплати ще плащат и по-големи суми за осигуровки. Целта на 
всичко това е таванът на пенсиите от 1 юли да стане 1200 лева  - в момента ограничението за отпусканите пенсии е 910 
лева, независимо дали човекът е осигуряван на по-висока заплата, докато е работил. 
Бизнесът обаче припомни, че във финансовата рамка до 2020 година е записано, че таванът на осигуровките ще остане 
непроменен. 
„Няма как да подкрепим такова решение. Това е едно увелуичаване на данъчно-осигурителната тежест и безпорно ще 
се отрази неблагоприятно на привличането на високо квалифицирани специалисти.“, коментира Васил Велев – 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
 

http://news.bnt.bg/bg/a/s-kolko-shche-poskpne-zhivott-tazi-zima-govoryat-vasil-velev-i-dimitr-manolov
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√ Работодатели и синдикати в спор за механизма за фиксиране на възнагражденията 
Минималната работна заплата отново скара синдикатите и работодателите. Първите обвиниха вторите, че искат да 
намалят минималното възнаграждение. Според бизнеса пък фирмите сами трябва да определят колко да получават 
служители им в зависимост от икономическия сектор. 
Работодателите и синдикатите все още не са постигнали консенсус по въпроса кое минимално възнаграждение да се 
определи първо – националното или това по браншове. 
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България увери, че определяното от бизнеса възнаграждение 
не може и няма да падне под фиксираното от държавата. 
Той допълни, че сега има предложение в над 30 икономически дейности работодатели да си договорят минималната 
работна заплата. Въпросът е какъв да е механизмът.  
Дечев за пореден път подчерта, че бизнесът у нас към момента страда от остра липса на квалифицирани кадри. Това 
правело вноса на работници от чужбина неизбежен. 
За повече информация вижте видеото. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
3e-news.bg 
 
√ КЕВР започва разследване на сделки на БНЕБ в сегмента "Ден напред" заради високата цена на тока  
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва проверка на сделките в сегмента "Ден напред" на Българската 
независима енергийна борса (БНЕБ) заради високата цена на електроенергията, която се наблюдава през последните 
близи две седмици. Това стана ясно от думите на  председателя на енергийния регулатор Иван Иванов. Пред журналисти 
той уточни, че проверката започва след постъпили оплаквания от бизнес клиенти на борсата за високите цени.  
Преди дни Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) съобщи, че сезира Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) за завишените цени на търгуема на Българска независима енергийна борса ЕАД електроенергия на 
пазарен сегмент „Ден-напред“ с период на доставка 17-21.09.2018 г. 
Със заповед на председателя на КЕВР е образувана е работна група, която ще започне със събиране на данни от борсата, 
от участници на борсата и други източници. Проучването ще е изключително сериозно и ще е  за обосновано 
предположение за нарушение на правилата на търговия на БНЕБ. Въз основа на събраните от работната група данни и 
впоследствие на изготвен по темата доклад ще бъде решено дали ще прекрати разследването, или ще образува 
производство.  Работната група ще трябва да установи дали има манипулиране на пазара или злоупотреба с вътрешна 
информация.   
В зависимост от това какъв е обемът от събраните данни, както и на допълнителната информация проучването на 
работната група може да продължи до 3 или 4 месеца. 
Председателят на КЕВР в отговор на въпрос потвърди, че това е първото разследване, започнато от регулатора след 
приемането на промените в Закона за енергетиката, който й даде правомощия по RWMIT. В допълнение той уточни, че три 
от блоковете на "Марица Изток 2" и един блок на АЕЦ "Козлодуй" (в планов ремонт) са извън работа, а що секасае до AES 
и Контур Глобал, те работят на пълна мощност. 
Председателят на КЕВР заяви също така, че се подготвя решение, според което цената на електроенергията за регулирания 
пазар за четвърто тримесечие до Нова година да не бъде променяна. 
 
Investor.bg 
 
√ Лиляна Павлова: Темата за Западните Балкани остава водеща за Европа 
Според Павлова подкрепата за членство в ЕС в целия регион е нараснала с почти 10% в сравнение с 2016 г. 
Западните Балкани остават важна тема за Европа, смята министърът за Българското председателство на Съвета н 
Европейския съюз (ЕС) Лиляна Павлова по време на Седмата среща на високо ниво „Европейски съюз - Югозападна 
Европа“, която се провежда в Белград на 4 и 5 октомври.  
Форумът е посветен изцяло на Западните Балкани и политиката на разширяване на ЕС. Сред участниците в дискусиите са 
премиерът на Сърбия Ана Бърнабич и ръководителят на делегацията на Европейската комисия в страната Сем Фабризи, 
министърът, отговорен за европейската интеграция Ядранка Йоксимович, настоящи и бивши министри от кабинета и 
представители на правителствата на страните от ЕС, посланиците на Великобритания и САЩ, настоящи и бивши дипломати, 
експерти в сферата на икономиката, инфраструктурата, иновациите, банковото дело и др.  
"Поддържането на стабилна и силна Европа преминава извън отделните политически стратегии и самостоятелните 
действия на европейските институции. Процесът на разширяване на ЕС е стратегическа инвестиция в мир, демократичност, 
просперитет, сигурност и стабилност за целия Балкански регион и цяла Европа", каза още по време на участието си в 
панела, посветен на разширяването на Съюза министър Лиляна Павлова. Тя подчерта, че страните от региона трябва да се 
възползват от благоприятния момент и страните от ЕС и от Западните Балкани да покажат взаимно доверие. 

https://nova.bg/news/view/2018/10/05/228445/%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/


4 

 

Министърът за Българското председателство посочи още, че подкрепата за членство в ЕС в целия регион е нараснала с 
почти 10 процента в сравнение с 2016 г. и вече почти 50 процента от населението и по-голямата част от бизнеса (53 
процента) считат, че присъединяването към ЕС ще донесе само положителни резултати за техните компании. 
"България ще продължи да работи за изпълнение на Софийския дневен ред, който беше приет от лидерите в София на 17 
май тази година и заложените в него инфраструктурни проекти, които осигуряват свързаност с региона", декларира 
министърът за Българското председателство и посочи, че вече се работи по разширяването на трансевропейската 
транспортна мрежа към Западните Балкани. 
"Считам, че всички международни финансови институции и донори трябва да бъдат включени по систематичен и 
прагматичен начин в изграждането на транспортни, енергийни, комуникационни и друг вид връзки в региона", каза още 
министърът и посочи, че страната ни продължава да работи с всяка страна от Западните Балкани както на двустранна 
основа, така и на ниво ЕС, за постигане на напредък и още по-видими резултати. 
Министър Павлова припомни някои от постиженията на България и резултатите от положените усилия: Въз основа на 
решенията на Европейския съвет от юни 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се очаква през 
2019 г. освен с Македония, да започнат преговорите за членство и с Албания. Преговорите със Сърбия и Черна гора са в 
ход и се наблюдава значителен напредък. От друга страна, в момента страните от Югоизточна Европа имат възможност за 
смели политически инициативи за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, както и повишаване на нивата 
на умения и образование, което трябва да допълни потенциала им за растеж и да подобри привлекателността им за 
инвестиции. 
 
√ Николина Ангелкова: На второ място сме след Исландия по запаси от минерални води 
Интерактивната карта за балнео и СПА дестинациите ще бъде готова след около месец, каза министърът на 
туризма 
Страната ни е щедро надарена от природата и заема второ място на континента след Исландия по запаси от почти всички 
видове минерални води, използвани от древността до днес. Проучени са над 600 минерални водоизточника с 1600 извора 
и общ денонощен дебит над 270 млн. литра и ние ще работим много за тяхното използване. Това каза министърът на 
туризма Николина Ангелкова по време на дискусия в Централния военен клуб по проекта за седем балнео и СПА 
дестинации, цитирана в прессъобщение от ведомството.  
Ангелкова обяви още, че находищата на минерална вода изключителна държавна собственост са 102, а дебитът на водата 
е приблизително 5000 литра в секунда. Повечето от тях извират от голяма дълбочина и са изключително чисти, подчерта 
министърът. По думите ѝ изключителните природни богатства у нас - климат и минерални води, са основа за развитието 
на туристически продукти. 
Важен фактор за успешното развитие на здравния, СПА и балнео туризъм са и 54-е лечебни курорта в страната, които стават 
все по-популярни в чужбина, каза Ангелкова. 
Проектът за 7-е балнео и СПА дестинации е разработен с помощта на 50 общини, чиито становища са взети предвид. 
Експертната група, работила по темата, е очертала два основни фактора при разработване на дестинациите - наличието на 
минерална вода с активно и разработено находище и разпознаваемостта на региона, в който се намират. Проектът може 
да бъде допълван и надграждан, като сега той включва 60 общини на територията на цялата страна. 
Новите 7 балнео- и СПА дестинации ще бъдат включени във всички събития, с които популяризираме България, и ще 
насърчат допълнително притока на повече туристи от страната и чужбина към вътрешността на страната, обяви още 
Ангелкова. 
Тя каза още, че проектът ще бъде финализиран тази есен, след което дестинациите ще бъдат дигитализирани и качени на 
страницата на Министерството на туризма и на интернет платформата iLоveBulgaria. 
Дестинациите ще бъдат включени в рекламните каталози за популяризиране на страната, както и в кампаниите, с които 
представяме България по изложения и форуми, поясни министърът. Тя подчерта, че разработването на балнео- и СПА 
направленията е част от цялостната стратегия на министерството за утвърждаване на България като целогодишна 
дестинация. 
"Смисълът на проекта е да се надгражда устойчиво това, с което вече разполагат регионите, и то на база високо качество", 
заяви министър Ангелкова. По думите й преимуществата на този вид туризъм за икономиката са свързани с 
предоставянето на комплексна услуга, привличане на по-платежоспособни гости, преодоляване на сезонността с 
оптимална запълняемост и откриване на нови работни места. 
Сертифицираните балнео, СПА и уелнес центрове в момента са 113. Експертната комисия по сертифициране вчера е 
разгледала още 4 заявления, които ще бъдат одобрени, информира Ангелкова.  
На дискусията присъства и зам.-кметът на София Тодор Чобанов, който каза, че за реставрация и поддържане на обектите, 
предлагащи балнео- и СПА туризъм, ще се разчита на публично-частното партньорство и ще се работи в тясно 
сътрудничество с бизнеса.  
По време на дискусията бе представен потенциалът на Софийската балнео- и СПА дестинация, чието начало се корени в 
древността още от термите на Константин Велики. Включените обекти правят столицата ни с нейните 30 минерални извора 
един от най-предпочитаните райони за уелнес и медикъл туризъм не само в страната, но и в региона. Обсъдени бяха и 
възможностите на „Старопланинската“ СПА и балнео дестинация. 
Можем да отчетем доста по-голям ръст на посещения и на чуждестранни, и на български туристи, каза още Ангелкова и 
припомни данните на НСИ към края на август 2018 г. – от януари до август страната ни е посетена от близо 7 млн. чужди 
туристи, като ръстът в броя им е близо 6% спрямо същия период на предходната година. За да можем да продължим 
тренда, е необходимо да засилим интереса към специализираните видове туризъм, сред които балнео- и СПА, културно-
историческите, винено-кулинарните и други профилирани маршрути заемат водещи позиции. Така ще постигнем 
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стратегическата си цел за превръщане на България в конкурентна дестинация за качествен целогодишен туризъм, каза още 
тя. 
 
В. Банкерь 
 
√ Фондът на фондовете предостави 115 млн. евро за развитието на водния сектор в България 
Фондът на фондовете (ФнФ) подписа в четвъртък (4 октомври) оперативно споразумение за сътрудничество в 
изпълнението на Финансов инструмент за развитие на водния сектор с Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР). Инструментът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС), съфинансирана от 
Европейския съюз в рамките на политиката на сближаване и националния бюджет. Фонд на фондовете предоставя 
публични средства в размер на 115 млн. евро и мобилизира допълнителни ресурси в минимум същия размер от страна на 
ЕБВР. По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели ще достигне 230 млн. евро. 
Инструментът е създаден с цел инвестиции във ВиК сектора в България. Фонд на фондовете избра за посредник ЕБВР като 
международна финансова институция, която разполага с опит във финансирането на инфраструктурни проекти, 
включително и в сектор „Води“ в региона. 
Във връзка с подписването Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика, заяви следното: „Това 
споразумение показва, че финансовите инструменти увеличават ползите от инвестициите в политиката на сближаване на 
ЕС, а също и в сферата на обществените услуги. Благодарение на споразумението, 220 хил. български граждани ще имат 
достъп до по-качествено водоснабдяване, а 1,5 млн. души до подобрени системи за преработване на отпадъчните води." 
Подкрепата ще бъде предоставена под формата на дългосрочни заеми на ВиК операторите (ВиКО), както и гаранции за 
търговски банки, предоставящи кредити за финансиране на допустими проекти на ВиКО. Максималният срок на заемите е 
15 години, с до 3 години гратисен период. 
Финансовият инструмент (ФИ) има за цел да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС за финансиране на допустими 
проекти на ВиК операторите. Очаква се средствата от ФИ да представляват до 20 % от общите разходи на проекта. 
До момента е предприета консолидация на дружествата в сектора като основна мярка за подобряване на работата на ВиК 
операторите, с което се очаква на територията на една административна област да има само по един оператор. ФИ е 
насочен именно към вече консолидираните дружества. 
В допълнение ще бъдат предоставени средства за осигуряване на техническа помощ и оптимизация на дейността на ВиКО, 
с цел повишаване на ефективността и финансовата им устойчивост. Предпоставка за успешното внедряване на 
инструмента е и сериозният опит на избрания от ФнФ финансов посредник ЕБВР в проектното структуриране и 
финансиране на сектора. 
Финансовият инструмент за развитие на водния сектор ще допринесе и за подобряване на околната среда. Бъдещите 
инвестиции са съобразени с плановете за намаляване на загубите на вода, с оглед предвидените инвестиции за 
реконструкция и реновиране на старата инфраструктура. С изпълнението на финансираните проекти ще се подпомогне 
постигането на съответствие със законодателството на Европейския съюз в сферата на околната среда. 
По време на подписването Светослава Георгиева, изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонд на 
фондовете, подчерта следното: „Това е знаково споразумение, чрез което се комбинират публични средства с 
допълнително частно съфинансиране, които имат за цел подобряването на инфраструктурата във водния сектор и 
качеството на живот в България.“ 
От своя страна Сюзан Горенсон, директор Общинска структура и околна среда в ЕБВР, добави: „Това сътрудничество е 
прекрасен пример как държавите членки на ЕС могат да ползват ресурси от европейските структурни и инвестиционни 
фондове по интелигентен и ефикасен начин.  Чрез управлението на европейски фондове и мобилизирането на собствени 
ресурси, ЕБВР ще подкрепи инвестиции, които ще донесат дългосрочни и устойчиви ползи на водния сектор и хората в 
България.“ 
С подписването на оперативното споразумение за Финансов инструмент за развитие на водния сектор и с възлагането на 
Фонд за градско развитие през септември, Фонд на фондовете успешно предоставя за инвестиции половината от 
средствата, които управлява през настоящия програмен период. 
 
News.bg 
 
√ Кабинетът подобрява административното обслужване с над 1 500 мерки 
Правителството одобри пакет от общо 1 528 мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за 
гражданите и бизнеса. 
Промените са вдъхновени от наблюдения на администрацията "отвън" и са базирани на данни от посещения във всички 
централни администрации и техните териториални звена, включително всички областни, общински и районни 
администрации, информираха от МС. 
За първи път във фокуса попадат и т.нар. доставчици на обществени услуги - болници, детски градини, училища, висши 
училища, библиотеки, музеи, пощи, електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикационни дружества и други. 
Според плана за привеждане на мерките в действие до края на годината министрите трябва да организират заличаване 
или вписване в Административния регистър на предоставяните административни услуги, а в срок до 31 март 2019 година 
трябва да се изготвят и внесат в за одобрение от Министерския съвет проектите за изменения на закони и подзаконови 
нормативни актове във връзка с предприетите промени. 
Мерките са групирани условно в пет направления: 
1. Услуги за бизнеса за намаляване на регулаторната тежест 
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В тази група влизат услуги за удостоверения и справки, които администрацията ще набавя вътрешно и по служебен път 
чрез обмен на информация, достъп до регистри и др. Например ще има възможност за служебно предоставяне на 
информация за наличие или липса на задължения към общините, за проверка за данъчните оценки, включително при 
заявяване и получаване от нотариус. 
2. Услуги за гражданите за качество на обслужването 
В тази група са включени мерки за обслужване на едно гише, намаляване на изискваните от администрацията 
удостоверения и прилагане на служебното начало, комплексно административно обслужване. 
3. Заличаване на административни услуги, включително такива, които са незаконосъобразни (без правно основание). 
Предложени са 322 услуги за заличаване от Регистъра на услугите. Част от тях ще продължат да бъдат извършвани като 
дейности от съответните администрации. 
4. Вписване на услуги - предимно услугите на болници, училища, електроразпределителни дружества, ВиК, 
топлофикационни дружества и други организации, предоставящи обществени услуги. Това е първата стъпка за прилагане 
от тяхна страна на предвидените преди години законови приложения, които изравняват някои стандарти за техните услуги 
с тези на администрацията. 
5. Трансформиране на услуги във вътрешно-административни 
Това означава, че администрациите ще стандартизират и синхронизират сходни услуги, които предлагат. Така ще бъдат 
премахнати различията в сроковете и процедурите, в броя и вида на изискваните документи и данните, които се попълват 
от гражданите. По този начин се установява пряка комуникация между администрациите и гражданинът спира да бъде 
посредник и куриер между тях. 
 
√ Икономиката губи повече от оспорване на екопроцедури, отколкото от бедствия 
Отложените инвестиции поради оспорване на процедури по опазване на околната среда за периода 2007-2017 г. общо 
възлизат на над 6 млрд. лв. Това стана ясно от изследване на KC 2 ЕООД, представено на пресконференция в БТА. 
Изследването е проведено по поръчка на Министерство на околната среда и водите. Използвани са данни от НСИ за 
общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение за 
периода 2010-2013 г. 
"За 11 години загубата от подобни отлагания е около милион на ден. Пропуснатите ползи само при две години и половина 
са над милиард лева", посочи Станчев. Има загуби, които са свързани с цена на осъществени права на собственост, защото 
легитимните собственици са били ограничени със закон или заради включване на територия в обсега на програма 
"Натура", обясни той. 
Над 22 000 са загубените работни места при забавяне от две години и половина, уточни Станчев. 
Загубите за населението се отнасят до неосъществено потребление, фискални ефекти, частното осигуряване, пропуснати 
ползи от инвеститорите, като тези данни не включват закупена земя, която по-късно се оказва част от защитена територия. 
В планинските защитени територии загубите са по-малко - около 140 млн. 
По екологично законодателство делата са около 60 000 годишно. След 2013 г. тези дела се увеличават с около 3-4 пъти. 
"Законодателството в България съответства на управлението на обществени ресурси", заяви Станчев. 
Референдумите, според него, оспорват нещо, което е фиксирано в чл. 18 от Конституцията на РБ и са много особени казуси, 
като този в Крумовград, където през 2011 г. се стигна до местен референдум за бъдещето на златодобива. Исканията на 
протестиращите бяха за отмяна на правителственото решение да предостави концесията за разработване на находището 
край града. 
В Нови Пазар съдебното решение забранява проучването на подземните недра. 
Загубите за българската икономика поради природни бедствия или кризисни събития за 10 години са около милиард и 800 
млн. лева. 
"Самите ние много повече си пречим, отколкото ни пречи природата да се развиваме", коментира Чобанов. 
Красен Станчев обясни, че в последните години наблюдаваме намаляване на замърсителите на въздуха, на тежките метали 
в сравнение с 90-те години, водите са с по-добро качество, увеличени са горските площи, а само в Пирин горите са с 30 
пъти повече в сравнение с последните десетилетия. 35% от територията на страната има статут на защитена територия, 
докато през 1995 г. тя е била едва 5%, увери икономистът. 
"Има само две страни с повече защитени територии от България - Хърватия и Словения. 70% планински територии има 
Словения с около 200 лифта, а повечето ски зони са в непосредствена близост до защитена зона", допълни той. 
 
БНТ 
 
√ Депутатите избраха Красимир Влахов за съдия в Конституционния съд  
Парламентът избра Красимир Влахов за съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание. В гласуването 
участваха 182 народни представители, от които 127 бяха "за", а 55 се въздържаха. Влахов беше подкрепен от депутатите 
от ГЕРБ, Обединените патриоти, ДПС и "Воля". От БСП се въздържаха. 
След избора Влахов заяви, че съзнава високата отговорност, която парламентът му възлага, и няма да отстъпи от нея. 
Красимир Влахов има над 20-годишен съдийски стаж, бил е зам.-председател и председател на Софийския районен съд, 
както и зам.-председател на Върховния касационен съд. 
Влахов безспорно има изключителен правен опит и е достойна кандидатура за съдия в Конституционния съд, заяви при 
представянето на кандидата председателят на правната комисия Данаил Кирилов. Влахов е заемал ключови и тежки 
позиции, посочи Кирилов. 
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Красимир Влахов заяви в кулоарите на парламента, че приема предизвикателството и няма да разочарова при изпълнение 
на задълженията си. Той бе единствената номинация за член на КС от квотата на Народното събрание и бе одобрен днес. 
На всички ще ви кажа едно - съдия, избран за член на Конституционния съд, не може да направи друго изявление освен 
това, което се съдържа в клетвата при встъпването като член на този орган, а именно: да пази върховенството на 
конституцията, което съм обещал да правя и ще го правя, обясни Влахов пред медиите. 
Той подчерта, че при изслушването в комисията по правни въпроси и след това е заявил, че това, което е в неговите воля 
и възможности, е да приеме предизвикателството и да се постарае да се представя достойно. С което се надавам да съм 
се справил, добави той. Другото е извън мен, няма да разочаровам с изпълнението на задължената си, каза още Красимир 
Влахов. 
 
В. Стандарт 
 
√ Да съберат Северозапада и София в един район 
Новото райониране на България се налага по обективни причини. По стандартите на Брюксел един от сегашните 6 района- 
Северозападният, вече е паднал под границата за населението, която е минимум 800 хиляди души. Според прогнозите 
друг от сегашните райони също ще падне под този минимум. Затова, ако останем с това разделение, ние няма да спазим 
официалния и единствен критерий за районирането в Европа, а именно- население. То следва да бъде между 800 хиляди 
и 3 милиона за район. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предложи три варианта 
за ново райониране. В момента се извежда на преден план един от тях. Според него България се разделя на 4 бъдещи 
района, където всъщност се прави едно окрупняване в Северна България в един малко по-голям Дунавски район и 
съответно - Черноморски, Родопско - Тракийски и Югозападен. Това, което според нас също трябва да се отчита при 
бъдещото райониране е достъпът до европейско финансиране. Кохезионните фондове ,които ние използваме, са 
обвързани пряко с брутния вътрешен продукт на глава на населението от съответните райони. Поне към сегашния 
програмен период, който изтича през 2020 г., това е положението и индикациите са , че и в бъдеще кохезионната политика 
ще бъде насочена в по-голямата си степен към най-бедните райони. С други думи по-голямата част от еврофондовете ще 
отиват именно към най-бедните региони 
Целта е да се постигне сближаване в стандарта на живот. С помощта на кохезионните фондове най-бедните райони да 
догонват по-богатите. 
В момента всички български региони имат достъп до кохезионната политика, защото към началото на този програмен 
период, всички бяха с БВП под 75% от средноияза Европейския съюз. 
Проблемът обаче е, че междувременно София дръпна много и всъщност това автоматично означава, че Югозападният 
район (в който влиза столицата), вече не отговаря на този критерий за 75% от средния БВП за ЕС. Преминаването над тази 
граница означава и по-ограничен достъп до финансиране. Според нашия институт много внимателно трябва да се прецени 
бъдещото райониране така, че никой район да не остане ощетен от гледна точка на достъпа си до европейски фондове. 
Всъщност това е нашето основно притеснение за тези три варианта, предложени от МРРБ, включително и този, който в 
момента се артикулира, а именно, че ще отреже достъпа на София до пари от Европа. А в момента столицата сама по себе 
си има БВП на глава от населението над 100% от средния в ЕС, а за Югозападния район е над 75%. Така че това трябва 
много внимателно да се помисли. От ИПИ предложихме и вариант, при който цяла Западна България се обединява, 
включително и Северозападна и Югозападна, и София. В този вариант все още БВП в този по-голям район - Западен, ще 
бъде под границата от 75% от БВП и съответно ще има сегашния достъп до максималното финансиране по кохезионната 
политика. Така че има такива варианти за прерайониране, при които никой не е ощетен 
И ние считаме, че трябва да се мисли най-вече в тази посока. Защото отвъд достъпа до европейско финансиране, това 
райониране има чисто статистически цели. Т.е. то няма значение за това как точно се провеждат политики, това е 
единственият му смисъл - да се оцени регионалното развитие в съответните страни. Нашият аргумент за това да се обедини 
Западна България в един голям Западен район е и в посока на това, че по този начин ще се позволи свързването на 
изостаналата Северозападна България с по-развития Югозапад. Като може да се мисли в посока и финансиране и проекти, 
които покриват целия запад на България. 
Това включва и бърза инфраструктурна свързаност, което дава шанс на жителите на по-бедния Северозапад бързо да 
пътуват до София, включително и ежедневно, за да могат да работят там и да имат по-добри доходи. 
Защото нашите регионални анализи показват, че именно бързата инфраструктурна връзка е решаваща за това районите 
да не се обезлюдяват. 
Ако човек може да пътува бързо сутрин за работа в близък икономически център, той няма да се изсели трайно, а ще се 
връща в своя по-малък град или село, които са относително по-слабо икономически развити. Така че това е според нас и 
шанс на Северозапада, ако той бъде скачен с богата и по-развита София, да осъществи общи инфраструктурни проекти. 
Според мен трябва да се мисли в тази посока - достъп до европейски средства и съответно пък и вече обособяване на 
такива региони, в които вече бъдещето проектиране и програмиране на различни мерки, да позволява по-бързо развитие 
на изостаналите части от страната и скачването им с по-силни икономически центрове. 
 
БНР 
 
√ Борисов и Порошенко обсъждат сътрудничеството между България и Украйна в образованието и инфраструктурата 
Премиерът Бойко Борисов е начело на делегация, която днес ще участва в тържественото отбелязване на 160-та годишнина 
от основаването на Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“. 
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С отпуснати от правителството 150 хиляди лева сградата на училището, в което се преподава на български език, беше 
ремонтирана. 
Украинският президент Петро Порошенко също ще участва в честванията. 
В рамките на посещението си премиерът Борисов ще проведе двустранна среща с президента Порошенко, на която ще 
бъде обсъдено сътрудничеството в областта на образованието и инфраструктурата, задълбочаването на контактите между 
двете страни. Борисов и Порошенко ще разговарят и по актуални външнополитически въпроси от взаимен интерес, а след 
това ще направят инспекция на ремонтиран участък на международния път Е-87 Одеса - Рени. 
По-късно двамата ще участват в отбелязването на 160-та годишнина от основаването на българската гимназия в Болград. 
Възпитаник на учебното заведение, открито през Възраждането, е и президентът на Украйна. Училището е достъпно както 
за български преселници, така и за всички други желаещи да учат там. Всички предмети се преподават на български и 
румънски език. 
 
√ Радев връчи 16-ите президентски отличия на името на Джон Атанасов  
Млади български учени, които работят в областта на компютърните науки, често получиха награди в 4 категории на 16-ите 
президентски отличия на името на изобретателя Джон Атанасов. 
Блокчейн и сигурността на изкуствения интелект е сферата, в която работи доктор Петър Цанков. Той е преминал през 
Търговската гимназия в Стара Загора, Джорджиятек в Съединените щати и е защитил докторантура в швейцарския 
федерален технологичен институт, където работи и сега в сферата на технологичната сигурност. 
„Ако вземеш изкуствен интелект, който разпознава знаците на пътя, проблемът там е, че при много малки промени – 
например с един стикер на този стоп знак - той веднага ще каже, че това не е този знак, е скорост от 100 километра в час. 
Това е основният проблем. Направихме система, на която може да покажеш снимка на стоп знак и тя може да докаже, че 
атакуващ човек няма да успее да направи този знак да изглежда като нещо друго. Това е дълга пътека. Има доста сериозен 
интерес. Това е една от големите цели на този тип наука, където комбинираш фундаментални науки с приложения - да 
направиш трансфер от някаква научна дейност към реално приложение. Бих се върнал в България. Това, което искам да се 
случи в България, е да се даде възможност силни университет или научни центрове, които да дават възможност хората да 
изучават фундаментална наука, които имат интересни приложения“. 
Наградата Джон Атанасов се присъжда за изключителни постижения на български граждани на възраст до 35 години, 
независимо дали развиват своята научно-изследователска дейност в България или в чужбина. Грамоти днес взеха и много 
други ученици и техните преподаватели за дейността, която провеждат като стимул за работата им, каза президентът 
Румен Радев: 
„Това, което вие правите, все повече мотивира нашето обществено отношение и това е една огромна отговорност. Точно 
вашата насоченост - да бъде по-лек животът в нашето общество, като говорим и за сигурност и бърза обработка на бази 
данни, без които вече е немислимо да функционира държавата, за образование, за здравеопазване, околна среда, а също 
така и приносът към електронното управление с вашите разработки вече е значим. Голям е броят и на наградените 
участници в олимпиади и състезания. Когато се срещам с държавни глави, с правителствени ръководители и говоря за 
това, че България е добро място за инвестиции, наред с всички аргументи, аз винаги изтъквам още един - питам ги: дайте 
ми за пример друга страна със 7 милиона население с толкова много призови места в областта на математика, 
информатика, информационни технологии в световния олимпиади и конкурси. Няма такава страна! 
 
√ До 9 октомври е срокът за регистрация за обучение по програмата "Приложен програмист" 
За втора поредна година започват обученията по професията „Приложен програмист“ по националната програма на 
Министерството на образованието и науката. Обученията са в изградените пет IT центъра в София, Бургас, Пловдив, Русе и 
Правец. 
От програмата могат да се възползват всички настоящи десетокласници, които могат да започнат през ноември своя 
тригодишен безплатен курс на обучение и да го приключат едновременно със завършване на средното си образование. 
Част от обучението се провежда онлайн. 
„В момента тече регистрацията за новите ученици, които искат да се включат в програмата – до 24.00 часа на 9-и октомври, 
2018 година. Към момента има завишен интерес за регистрация. Остава непроменена датата на теста. Той ще бъде на 14-
и октомври от 10.00 часа. В периода от 9 октомври до 13 октомври всеки регистрирал се и обявил имейл, ще получи парола 
за достъп до теста“, каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. 
Тя поясни, че входящият тест е свързан с мотивацията, което всеки ученик има за обучение по програмиране, с това как 
вижда своята реализация в IT сектора. 
„Обучението се извършва в свободното време, когато другите ученици са във ваканция. Има и онлайн обучение, така че 
водещо при теста е да се оцени мотивацията. Това не е тест за проверка на знания“. 
В края на курса на обучение се получава свидетелство за професионална квалификация. 
„Кампанията по програмата в Русе върви с пълна сила“, каза директорът на Професионалната гимназия по електроника и 
електротехника в Русе – Надежда Русева, която се надява, че тази година ще бъде по-успешна. Миналата година по 
програмата в Русе са се включили 99 ученици от цяла Североизточна България, като една част от тях заради затруднения с 
учебния материал, заради липса на удобен транспорт са се отказали.   
Петър Петров – преподавател в Професионалната гимназия по електротехника в Бургас, където също има разкрит център 
за обучение по професията „Приложен програмист“, каза в „Хоризонт до обед“, че има огромна полза, а за това 
свидетелстват и обратните връзки. 
„Определено учениците, всички от тях, които останаха в програмата и в момента, намират огромна полза, защото те 
получават повече знания, свързани с техния интерес, всичко е безплатно… В нашия център, във всичките филиали 
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започнаха около 200 човека. Имаше такива ученици, които за съжаление напуснаха програмата поради една или друга 
причина. Програмата може да се окаже полезна за всеки“. 
 
√ Евроинтеграцията на Западните Балкани - тема на интерпарламентарен форум в София 
Ролята на парламентите в евроинтеграцията на страните от Западните Балкани ще бъде тема на интерпарламентарна 
конференция в София, която се организира от Народното събрание и Европейския парламент. 
Форумът ще бъде открит от вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева. 
В контекста на събитията в Скопие, след референдума за евроатлантическото бъдеще на югозападната ни съседка, днес 
участниците във форума в София ще говорят за ролята на националните парламенти и на Европарламента за укрепването 
на европейската перспектива за Западните Балкани. В конференцията ще участват евродепутати, представители на 
парламентите на страните от региона, които ще направят оценка на постигнатото от България по време на 
европредседателството и ефекта от срещата на върха, посветена на европейското бъдеще на Балканите. Предвижда се 
изказване да направят председателят на парламентарната външна  комисия - Джема Грозданова, Андреас Шидер - 
председател на комисията по външна политика на националния съвет на Австрия, която в момента председателства Съвета 
на ЕС, както и Кристиан Сорин Димитреску - председател на външната комисия на Сената на Румъния, която поема 
кормилото на Съюза от първи януари. Сред участниците ще бъде и заместник-председателят на Европейския парламент 
Ливия Ярока. 
 
Actualno.com 
 
√ Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим  
Минималните прагове на някои обществени поръчки се увеличават на 10 млн. лева. Това решиха депутатите с окончателно 
приети промени в Закона за обществените поръчки, предаде в. "24 часа".  
Когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50% строителство, поръчка ще се обявява задължително, ако 
стойността е над 10 млн. лева. Досега прагът бе 5 млн. лева. 
Променя се редът за санкция, когато възложител не изпълни изискванията. Той ще се наказва с глоба в размер на 2% от 
стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 50 000 лева. Досега санкцията беше от 1000 до 5000 лева.  
"Целта е да преодолеем спекулациите и злоупотребите с обществените поръчки - електронни документи и достъп, както 
и оповестяването. По искане на върховните административни съдии бяха допълнени правата за обжалването пред ВАС, 
като се ускоряват и производствата, при които има злоупотреба с обжалването", заяви шефът на правната комисия Данаил 
Кирилов.  
 
Club Z 
 
√ Вдигат застрахователните суми за "Гражданска отговорност" 
Поставят се нови изисквания за повишаване квалификацията на застрахователните посредници  
Приети от правителството днес промени в Кодекса за застраховането предвиждат увеличение на минималните размери 
на застрахователната сума по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. 
Сумата от 10 милиона лева за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт се 
повишава на 10.42 млн. лева, а досегашният размер от 2 млн. лева за вреди, причинени на имущество, ще стане 2.1 млн. 
лева. 
Застрахователна сума е договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична 
сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования. 
Предложените законодателни промени са в резултат от транспонирането на изискванията на европейски директиви. Те 
завишават и изискванията спрямо познанията и квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните 
органи и служителите, които са непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти. 
Поставят се нови изисквания за повишаване квалификацията на застрахователните посредници, членовете на техните 
органи и служителите, които се занимават с разпространение на застрахователни продукти - чрез професионално обучение 
или развитие, не по-малко от 15 часа годишно. 
Създава се нова категория разпространители на застрахователни продукти - посредници, предлагащи застрахователни 
продукти като допълнителна дейност. Те ще могат да бъдат регистрирани при спазване на ограничени изисквания за 
квалификация, които основно се свеждат до познаването на предлаганите застрахователни продукти и на правилата за 
разглеждане на претенции и жалби. 
Въвежда се ново условие за регистрация на застрахователен посредник по интернет. 
Уредена е детайлна процедура по изпращане на уведомления между надзорните органи. Предлага се също така 
механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка по произход и държавата 
членка по седалището на клона на застрахователните посредници. 
Промените ще създадат задължение за предоставяне на обективна информация относно застрахователните продукти, 
като се предвижда предоставянето на стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт при 
сключване на застраховки по общо застраховане. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- Проценти и сметки. Какви ще са доходите през следващата година? 
- След критиките. Как ще изглежда ремонтираната столична улица "Граф Игнатиев"? 
- По пътя към Европа - Македония след референдума 
- Жените и физиката - откритията, които взеха Нобелова награда 
- Какво вдъхнови музиканти под пагон да напишат песен за Стара загора? 
- Сюжет като за кино. След 30 години търсене музикант откри изгубената си цигулка. 
БТВ, "Тази сутрин" 
- Защо ремонтите на знакови места в столицата предизвикаха остро обществено недоволство? В студиото - зам.-кметът 

по транспорта на София Евгени Крусев и авторът на проекта арх. Иво Пантелеев. 
- Трети вот на недоверие към кабинета „Борисов" - сблъсък между ГЕРБ и БСП -в студиото: Депутатите Даниела 

Дариткова срещу Георги Михайлов 
- В рубриката „Чети етикета": За първи път проговаря жена, която стана жертва на агресия на пътя. И още - необходими 

ли са по - сурови мерки срещу нападателите? 
- На живо: Перник на протест срещу мръсния въздух 
- На живо от Стара Загора: Митрополит Киприян за чудотворна икона на Света Богородица, пристигноло специално от 

Украйна - Ще бъде ли приета Македония в ЕС и НАТО след референдума за името? Коментър на евродепутата 
Светослав Малинов; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Разследване на NOVA: Родители продават децата си на търговци на плът в Испания. 
- Шоколад в спринцовки и бял прах в пакетче хит сред децата. Може ли да бъде спряна порочната търговска практика? 
- Клип показва как се краде пясък от плажната ивица в Поморие. Развръзката - на живо. 
- Продължават ли туроператори с отнет лиценз да мамят клиенти? Разговор с министъра на туризма Николина 

Ангелкова. 
- Скандали заради ремонтите в централната част на София. Говори главния архитект на столицата Здравко Здравков. 
- Синдикати срещу работодатели: трябва ли минималната заплата да е различна за всички? Спор в студиото. 
- Перник срещу Топлофикация. Местите жители излизат на протест заради опасно замърсяване. 
- Има ли напрежение между църквата и властта заради новия закон за вероизповеданията? В студиото - митрополит 

Антоний. 
- Млад лекар спаси пациенти от пожар в болница. Срещаме ви с героя 
 
√ Предстоящи събития в страната за 5 октомври  

София. 
- От 11.00 часа президентът Румен Радев ще приеме на „Дондуков“ 2 министъра на външните работи на Тунизийската 

република Хемайес Джхинауи, който е на официално посещение у нас. 
- От 09.00 часа ще се проведе заседаниe на Народното събрание. 
- От 8.30 и 14.00 часа в 23 СОУ ще се проведат две срещи-дискусии от проектa „Дигитализацията: диалог с националните 

и регионалните институции и лидери за реализация, култура и грамотност за младите българи”. 
- В 09.00 часа в зала 3 на НДК ще се проведе интерпарламентарна конференция, на която ще бъде обсъдена ролята на 

парламентите за бъдещето на процеса на присъединяване на страните от Западните Балкани към ЕС. Предвижда се с 
приветствие към участниците във форума да се обърне вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина 
Захариева.  

- От 09.00 часа в залата на новата Софийска лаборатория за иновации пет отбора на ученици от водещи столични 
училища ще премерят сили в образователно-технологичното състезание под наслов „Информационните технологии 
в ядрената наука и техника”. 

- От 10.00 часа в парк-хотел „Москва”, зала „Европа”, ще се състои пресконференция на тема „Повишаване на 
ефикасността на мерките за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА Сдружение „Национална асоциация правна инициатива за отворено 
управление" ще представи резултатите от изпълнението на проекта „Прозрачна и ефективна съдебна система чрез 
въвеждане на съвременни технологии в българския съд". 

- От 12.00 часа на ул. „Московска“ 33 ще се проведе протест. 
- Вицепремиерът Екатерина Захариева ще се срещне в МВнР с министъра на външните работи на Тунис Хемайес 

Джхинауи. Очаква се около 13.00 часа двамата да направят изявления. 
- От 13.00 часа в залата на IV етаж в МОН заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева ще 

представи нов проект на Министерството на образованието и науката за квалификация на педагогическите 
специалисти.  

- В 13.30 часа в сградата на ИА „Главна инспекция по труда“ ще бъде подписано Споразумение за сътрудничество 
между Инспекцията по труда и двата национално представителни синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“.  

- От 15.00 часа в Зала 6 на НДК се проведе IV-ия Национален конгрес с международно участие на Българската асоциация 
по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ). 
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- От 18.30 часа в галерия „България“ ще бъде открита изложба, посветена на японското изкуство „Икебана – от 
вълшебството на миналото към предизвикателството на бъдещето“. 

*** 
Благоевград. 
- Община Благоевград ще отбележи 106 години от Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония. 

Празничният ден ще започне в 09.30 часа с панихида в храм „Въведение Богородично“ за загиналите за 
Освобождението на Горна Джумая от османско иго и полагане на цветя на паметния знак на Майор Иван Павлович 
Орлински. В 10.00 часа ще премине празнично шествие по главната пешеходна улица на Благоевград, което ще 
започне от сградата на Съдебна палата и ще продължи до пл. „Македония“. В 11.30 часа в кв. „Вароша“, жителите и 
гостите на Благоевград ще станат свидетели на историческа възстановка „Илинденски камбани‘ с участие на 
Национално дружество „Традиция“. В 17.00 часа в ДТ „Никола Вапцаров“ започва тържествената сесия на Общински 
съвет – Благоевград и церемония по награждаване „Личност на годината“. От 19.00 часа ще бъде поставено началото 
на концерт на Първи фолклорен танцов фестивал „Ритми и багри“ на пл. „Македония“.  

*** 
Бургас. 
- От 19.00 часа на площад „Тройката“ ще бъде открит Фестивалът на рибата и виното. 

*** 
Варна. 
- От 09.00 часа в Пленарна зала на Община Варна ще се проведе заседание №35 на Общински съвет – Варна.  
- От 11.00 часа в зала „Варна“ на Община Варна ще бъде дадено начало на кампания „Репродуктивното здраве – наша 

обща грижа“. Организатор на събитието е фондация „Искам бебе“, в партньорство с Община Варна, СБАГАЛ „Проф. Д-
р Димитър Стаматов“ и Медицинския университет във Варна. На срещата ще бъде даден отчет за работата на 
общинския фонд инвитро през последната година. 

- От 13.00 часа в Икономически университет - Варна, зала 1, ще се състои международна конференция "Дигиталните 
иноватори в здравната екосистема".Организатори на форума са Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средни предприятия (ИАНМСП) и Сдружение „Бизнес агенция“.  

- От 14.00 часа в Актовата зала на Четвърта езикова гимназия във Варна ще се състои събитие по проекта "Твоят час". 
*** 
Кресна. 
- В Кресна ще бъде отбелязана 140-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание. От 11.30 до 12.30 часа в храм-

паметник и костница „Св. Иван Рилски" ще бъде отслужена празнична света литургия. От 15.30 часа в с. Стара Кресна, 
където е обявено Кресненско-Разложкото въстание, ще бъде открита паметна плоча и поднесени цветя у венци. От 
15.30 часа ще се проведе тържествена сесия на Общинския съвет на Кресна. От 19.00 часа в храм-паметник и костница 
„Св. Иван Рилски” ще бъде отслужена заупокойна молитва за загиналите в Креснеско-Разложката епопея от 1878г. 
След това събитията продължават в центъра на града - ще се състои факелно шествие, ще бъдат произнесени 
приветствия и др.  

*** 
Кюстендил. 
- От 12.00 часа в читалище „Братство" ще се проведе информационна среща за редките болести в България.  

*** 
Перник. 
- От 09.30 часа в ала „Панорама“ ще се проведе заседание на Общински съвет – Перник.  

*** 
Пловдив. 
- От 8.30 часа в Парк Хотел Пловдив ще се проведе „Пресконференция на тема "реалности и перспективи на учителската 

професия“. 
- От 12.00 часа в 7-ма аудитория на ПУ "Паисий Хилендарски" ще се проведе публична лекция с презентация "2018-

Европейска година на културното наследство". 
- От 20.00 часа в Драматичен театър – Пловдив продължава националното турне на Орлин Павлов. 

*** 
Русе. 
- От 17.00 часа с поредица от занимателни игри, работилници и демонстрации Регионален исторически музей – Русе 

ще отбележи Международната нощ на прилепите. 
*** 
Сливен. 
- От 11.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА „Движение България на гражданите" Сливен ще даде пресконференция 

-във връзка с подготовка за предстоящите избори за Европейски парламент.  
*** 
Смолян. 
- От 10.00 до 11.00 часа в зала 201 на Областна администрация – Смолян ще се проведе Кръгла маса по проект „Развитие 

на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 
умения и компетентности („Твоят час“) – фаза І“. От 11.00 часа до 14.00 часа в Родопски драматичен театър (РДТ) 
„Николай Хайтов“ – Смолян ще бъдат представени публични изяви на групи по проект „Твоят час“, от 14.00 часа до 
15.00 часа – публичните изяви на групи по проекта продължават на открито (пред РДТ „Николай Хайтов“ – Смолян).  
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*** 
Стара Загора. 
- От 08.00 часа в храм „Св. Николай“ ще бъде отслужена Божествена Света литургия, по повод Деня на Стара Загора. 

След литургията от храма ще тръгне литийно шествие до парк „Пети октомври‘. От 10.00 часа в парк „Пети октомври“ 
ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника „Защитниците на Стара Загора -19 юлий 1877 г.“ и символичния 
камък за възстановяването на Стара Загора. От 10.30 часа в античен форумен комплекс „Августа Траяна“ ще се състои 
ритуал за издигане на Националното знаме на Република България. На същото място от 11.00 часа ще се проведе 
празничен концерт с участието на хор и солисти на Държавна опера – Стара Загора, а от 11.30 часа щ започне 
фестивалът One Love Tour. От 15.00 часа на III експозиционно ниво на РИМ – Стара Загора ще се състои беседа и 
тематична викторина с награди на тема „Град, възкръснал от руините“. От 18.00 часа в зала „Байер“ ще бъде 
представен Есенен салон 2018 – традиционна годишна изложба на старозагорските художници.  

- От 09.00 часа на стадион „Берое“, изкуствено игрище, ще се проведе турнир по футбол за децата.  
- От 17.00 часа на полянката до кучешката градинка в парк „Зеленият клин“ ще се проведе детски празник с кучета по 

повод празника на Стара Загора. 
- От 17.00 часа по бул. Цар Симеон Велики“ (от парк „Тракия“ до храм „Св. Николай“), по повод 180 години от 

рождението на Старозагорски митрополит Методий Кусев, ще се състои литийно шествие с иконата „Света 
Богородица Чудотворна Скоропослушница“. От 18.00 часа в храм „Св. Николай“ ще бъде отслужено вечерно 
богослужение.  

*** 
Хасково. 
- От 10.00 часа в Общината ще се проведе пресконференция по повод предстоящия Фолклорен фестивал „С песните на 

Тодор Кожухаров“. 
*** 
Шумен.  
- От 10.00 часа в зала 203 на общината кметът на Шумен Любомир Христов ще даде старт на кампанията "С предпазен 

колан на задната седалка". 
 
EconomyNews 
 
√ Русия: 5.5% ръст на петролния износ 
Износът на петрол от Русия през септември 2018 г. се е увеличил с 5,5 на сто на годишна основа до 21 млн. тона, предаде 
ТАСС. От началото на годината петролният износ е намалял с 1,8 на сто до 189,4 млн. тона.  
Износът за страни извън Общността на независимите държави (ОНД) през септември е нараснал с 5,6 на сто до 19,6 млн. 
тона. Доставките на руски петрол за страните от ОНД са се повишили с 4,3 на сто до 1,4 млн. тона. Транзитът се е свил с 3,4 
на сто до 1,5 млн. тона.  
На вътрешния пазар през септември са били доставени 24,1 млн. тона петрол, което е с 5,2 на сто повече спрямо същия 
месец на миналата година. От началото на годината доставките за вътрешния пазар са се повишили с 2,1 на сто до 218 млн. 
тона. 
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√ След кратко прекъсване вчера, цените на петрола отново тръгнаха нагоре 
На петролния пазар в четвъртък бе регистриран спад на цените, след като котировките на двата основни сорта отбелязаха 
най-същественото си покачване през последните четири години. 
Според данните от търговията на 4 октомври стойността на декемврийския договор за петрола сорт Brent на борсата ICE 
Futures в Лондон спадна с 1,71 долара или 1,67 % - до 84,85 долара за барел. 
Ноемврийският фючърс за WTI на борсата в Ню Йорк NYMEX се понижи със съществените 2,08 долара или 2,72% до 74,33 
долара за барел.  
Тази сутрин обаче цената на двата основни сорта петрол тръгна към повишение.   
Декемврийският фючърс за петрола сорт Brent стартира с увеличение от 0,41 долара или 0,48% - до 84,99 долара за барел. 
Котировката на ноемврийския договор за петрола сорт WTI се повиши също с 0,48 долара или 0,65% - до 74,81 долара за 
барел. 


