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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БТВ 
 
√ Лимитите на плащанията в брой: Експерти спорят да се увеличи или намали таванът 
Да бъде увеличен таванът на разплащанията в брой у нас – това предлагат икономисти с аргумента, че по-ниският праг не 
ограничава сивата икономика. 
В момента таванът на кешовите разплащания е 10 хиляди лева. 
Според Експертния клуб за икономика и политика той трябва да се увеличи на 20 хиляди лева. 
Бизнесът в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче не подкрепя това и предлага таванът на 
плащанията в брой да се намали на 5 хиляди, за да изсветлее още икономиката. Последните данни сочат, че делът на 
сивата икономика у нас е 20%. 
„При един праг от 5000 лв. ще принуди още повече търговци да извършват безкасови плащания, което ще намали броя на 
печалбите, които се укриват от някои от търговските обекти“, обяснява Росица Стелиянова от Асоциацията. 
За повече информация вижте видеото. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Банкерь 
 
√ Премиерът Борисов ще се срещне с новоизбрания председател на ЕК Урсула фон дер Лайен 
Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен, която е на посещение в България, съобщиха от правителствения пресцентър. 
В рамките на работната им среща в Министерския съвет двамата ще обсъдят различни теми от европейския дневен ред и 
от световната политика. 
Посещението е част от консултациите, които Урсула фон дер Лайен провежда с лидерите на държавите членки на ЕС преди 
представянето на пълния състав на новата Комисия за одобрение пред Европейския парламент. Германката Урсула фон 
дер Лайен беше избрана от депутатите в Страсбург в средата на юли. 
"България иска в бъдещата Еврокомисия модерните ресори - киберсигурност и управление на Ай Ти (IT) технологии". Това 
заяви преди седмица премиерът Бойко Борисов в коментар на публикация във вестник "Политико", че България иска 
еврокомисар по земеделието. 
Според Борисов сегашният ресор на Мария Габриел, която отговаря за цифровизацията, трябва да бъде разширен. 
"За какво ти е ресор "Земеделие"? Там парите са разпределени ясно, точно - за всички държави. Какво ще направиш в 
ресор "Земеделие"?. Но някой пуска тези слухове, за да излезе, че след това едва ли не не са ни го дали. Това съм го заявил 
в Брюксел пред вас, пред Европейската комисия много отдавна", обяви премиерът. 
 
News.bg 
 
√ Намаляват огнищата на африканска чума 
МС отпуска 28 милиона лева за мерките в борба с африканската чума. Това стана ясно от брифинг на земеделския министър 
Десислава Танева. 
33 са огнищата с африканска чума при домашните свине. В последните две седмици няма регистрирано нито едно огнище 
при домашните свине, информира още тя.  
ЕС ще поеме на 75% средствата за мерките в битката срещу заразата. За август месец има регистрирани пет огнища. 
Танева припомни, че през юли тези огнища са били 28. Очевидна е тенденцията на рязък спад, доволна е министърката. 
Има изготвен план в битката със заразата при дивите свине. Взети са мерки в 10 области. 450 капана срещу диви свине са 
изградени. С близо 2000 диви свине е намаляла популацията. 
Има готовност от 1 септември да започне изплащането на помощите от 300 лева за почистено лично стопанство. 
По-рано през деня от пресцентъра на Областната администрация в Перник съобщиха, че всеки сигнал за злоупотреби с 
помощи за африканска чума ще бъде проверяван.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/limitite-za-plashtanija-v-broj-eksperti-sporjat-da-se-uvelichi-ili-namali-tavanat.html
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Пред два дни беше открито ново огнище на чума в село Тръстеник, Русенско.  
Заради заразата бяха умъртвени 80 000 прасета в Русенско. 
Министърът на околната среда и водите Нено Димов заяви, че чака да мине кризата с чумата, за да се предприемат нови 
мерки. 
На 8 август стана ясно, че две диви прасета край Доспат са с положителна проба за чума. 
Два дни по-рано стана ясно, че ЕС ни дава 13,9 млн. лв. за борба със заразата. Новината дойде от срещата на министър 
Десислава Танева с еврокомисаря по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис. 
След това зам.-министърът на земеделието Янко Иванов заяви, че може да се наложи да поискаме още пари от ЕС  за 
справяне с чумата. 
Земеделският министър Десислава Танева издаде заповед, с която забрани лова в районите с африканска чума по свинете. 
На среща с кметовете от област Пазарджик премиерът Бойко Борисов обеща свиневъдите да бъдат компенсирани с 300 
лв. на двор, на което Корнелия Нинова заяви, че с 300 лв. Борисов се подиграва с тревогите на хората. 
 
Informo.bg 
 
√ България ще подкрепи Австрия за назначаване на съдия в Общия съд на ЕС 
България ще подкрепи предложението на Австрия за назначаване на Герхард Хесе като съдия в Общия съд на ЕС за периода 
от 1 септември 2019 г. до 31 август 2022 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба.Австрийското 
предложение ще бъде разгледано на заседание на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР) II към Съвета на ЕС 
на 04 септември в Брюксел.  
Назначаването на Хесе е част от третата и последна фаза от реформата на Общия съд. Тя предвижда двойно увеличаване 
на броя на съдиите в съда – по двама за всяка държава-членка.  
 
БНТ 
 
√ Банките отчитат рекорден за последните 10 години ръст на жилищните кредити  
Това може да се окаже опасно за икономиката в бъдеще, предупреждава председателят на Асоциацията на банките у нас 
Петър Андронов, който беше гост в сутрешния блок на БНТ. 
Ипотечните кредити само за година са нараснали с 20%, увеличението при потребителските заеми пък е 14 на сто. Това 
изпреварва здравословните нива на растеж, каза в предаването Сутрешния блок председателят на Асоциацията на банките 
у нас. 
Петър Андронов: Време е сериозно да помислим за растежа на кредитите, той става висок. Може би около 10 процента е 
здравословното максимално изражение, но сега ние виждаме 15-20%, тоест стигаме до фаза в икономиката, когато 
оптимизмът е хубаво нещо, но трябва да се внимава повече. 
Две са причините за нарастването на кредитите - увеличението на доходите средно с 10 на сто на година и задържането 
на лихвите на ниско ниво. 
Петър Андронов: Трябва хората да внимават, трябва да имат едно на ум, трябва да се оставят резерви, трябва да се оставят 
буфери, да преценяват добре, и тогава да предприемат стъпки, които да засягат тяхното бъдеще 20-30 години напред. 
Неочаквана изненада за потребителите може да бъде увеличението на лихвите в бъдеще и това също трябва да се взима 
под внимание, когато се тегли кредит. 
Андронов коментира и бъдещото влизане на България в т. нар. "клуб на богатите" - страните от еврозоната. 
Петър Андронов: Ние трябва да изпълним условията, които има в процеса, така че има много предпоставки, много етапи 
и много условности, които трябва да бъдат преодолени и изпълнени, за да можем да прогнозираме, много е безотговорно 
да ви кажа, след две години ще влезем в ЕРМ 2 или тази есен. 
По думите на банкера, кредитните институции у нас не се притесняват от по-големия контрол с влизането в чакалнята на 
еврозоната и в Банковия съюз на Европа. 
Петър Андронов: Система, която дава допълнителна сигурност, която дава равни условия на участие на пазара, която 
елиминира по-фриволни практики, няма причина да се притесняваме за всеки е по-добре да работи в среда с добри 
правила. 
Притеснения няма и след стрес-тестовете, защото те са потвърдили заключенията на банковия надзор у нас, каза още 
Андронов. 
 
√ Политическата криза в Италия е на път да приключи 
Опозиционната Демократическа партия е готова да сформира правителство с антисистемното движение Пет звезди. Двете 
формации се договориха досегашният премиер да остане министър-председател. Уточняват се останалите постове. 
Лидерът на Демократическата партия в Италия Никола Дзингарети информира президента, че е готов на съюз с 
популистите от Пет звезди. 
Никола Дзингарети, водач на Демократическата партия в Италия: "Изразихме пред президента нашата подкрепа за 
опита да формираме ново правителство с ново политическо мнозинство. В трудни времена като тези не можем да си 
позволим да избягаме от отговорността си." 
Дзингарети съобщи още, че партията му вече е готова да приеме кандидата на пет звезди за премиер, настоящият 
министър-председател Джузепе Конте, който подаде оставка на 20 август, но изпълнява задълженията си. Президентът 
Матарела поиска решение на кризата в най-кратко време, авторитетна програма и надеждно мнозинство, за да се избегнат 
предсрочни избори през есента. 
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Снощи Матарела се срещна с лидерите на основните партии при закрити врата. Перспективата юристът Конте да остане 
премиер окуражи пазарите. Италия е третата икономика в еврозоната с нарастващи бюджетни разходи и външен дълг от 
133 процента от брутния вътрешен продукт. 
 
БНР 
 
√ Екатерина Захариева участва в неформалната среща на външните министри от ЕС 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава за Хелзинки, където на 29 и 30 август ще 
участва в неформалната среща на външните министри от ЕС (Гимних), съобщиха от МВнР. 
Форумът е под председателството на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност Федерика Могерини и по традиция се провежда в страната - ротационен председател на Съвета на ЕС. 
Програмата на Гимних ще започне със съвместен обяд с министрите на отбраната, на който ще бъде обсъдено 
противодействието на хибридните заплахи. Темата на първата работна сесия на срещата ще е ситуацията в Персийския 
залив, а денят ще завърши с неформална вечеря с участието на страните от Западните Балкани и Турция. 
На 30 август се предвижда дискусия по Арктика и съвместна работна сесия със страните от Западните Балкани и Турция по 
въпросите на регионалното сътрудничество. 
Заседанието ще завърши с неформален обяд, на който ще бъдат обсъдени правата на човека и подкрепата за дейността 
на правозащитниците. 
 
√ Договорени са 64% от парите по програмата за морско дело и рибарство до 2020 г. 
64% от средствата по програмата за морско дело и рибарство до 2020 година вече са договорени. Това съобщи във Варна 
заместник-министърът на земеделието Лозана Василева.  
222 милиона лева са средствата за новия програмен период, каза Василева и обясни, че до месец се очаква да се приемат 
и проектите по други мерки по същата програма: 
"В момента имаме пет процедури, които са в процес на оценка. Може би в рамките на един месец ще приключи 
оценяването и се надяваме договарянето да достигне 74%. Основно договорените средства са по няколко наистина 
атрактивни мерки. Това е мярка 1-8 за пристанищна около стоянки, мерките за продуктови инвестиции в аквакултури, 
мерки в преработка - мидени ферми, добавяне на стойност. Разнообразни са проектите и за информационни кампании, и 
за научна дейност". 
По време на срещата бе представена и стратегията за водене на общностите в местната инициативна рибарска група 
"Варна, район Аспарухово, Белослав, Аксаково". Програмата ще бъде представена в Балчик. 
 
√ Финансови мерки в помощ на земеделците от ЕС заради сушата 
Държавите-членки на ЕС постигнаха съгласие около финансови мерки, предложени от Комисията, с цел облекчаване на 
земеделските стопани след сушата, обхванала  Европа.  
Чрез тези плащания ще се осигурят повече финансови ресурси за земеделските стопани, които ще получат до 70% от 
преките плащания, считано от средата на октомври, и 85% от плащанията за развитие на селските райони, веднага щом 
решението бъде прието. 
Следващото гласуване е в началото на септември. 
 
√ ЕЦБ прогнозира, че много банки ще се преместят от Великобритания след Брекзит 
24 банки ще се преместят от Великобритания в държави от еврозоната след Брекзит. Това съобщи ръководителят на 
Надзорния съвет на Европейската централна банка Андреа Енрия в интервю за финландска телевизия. Става дума за активи 
на стойност един трилион и триста милиарда евро.  
Седем от банките ще бъдат директно под надзора на ЕЦБ, а останалите 17 - на централните банки в държавите, в които 
изберат да се преместят. „Банките направиха най-добрата възможна подготовка“, категоричен е Енрия. 
 
Investor.bg 
 
√ Венцислав Караджов: 5,1 млн. лв. ще е глобата за НАП за теча на лични данни 
След връчването на акта приходната администрация ще има три дни за възражения и ще може да обжалва  
5,1 млн. лв. ще е глобата за Националната агенция по приходите (НАП) заради теча на лични данни на 5 млн. българи. Това 
съобщи пред bTV председателят на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Венцислав Караджов.  
След връчването на акта НАП ще има три дни за възражения. Агенцията може да обжалва, уточни Караджов. Припомняме, 
че общият регламент относно защитата на данните предвижда възможността заедно с корективната мярка да бъде 
наложена и имуществена санкция, респективно глоба. Налагането на корективна мярка под формата на имуществена 
санкция се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания, като производството се образува 
със съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение. 
Индивидуалният размер на санкция се определя, след като се вземат предвид направени от страна на нарушителя 
възражения в законоустановения срок. Най-високата глоба, която може да бъде наложена, е в размер на 20 млн. евро или 
4% от годишния оборот на НАП. 
Според председателя на Комисията за личните данни обаче наложената санкция от 5,1 млн. лв. е достатъчна „като се 
отчита отговорното поведение на администратора“. Санкцията е, за да не се повтаря неглижиране.  
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„Глобата няма да се отрази на държавния бюджет, ще се отрази на съдбата на тези терористи, които атакуваха системата", 
коментира преди седмица финансовият министър Владислав Горанов. Според него в НАП вече са направени достатъчно 
кадрови промени и даде за пример освободените ръководители на звената за IT сигурност в данъчната служба. 
Венцислав Караджов коментира и глобата от 1 млн. лв., която Комисията наложи на банка ДСК. Глобата е заради 
неправомерно разкрити и достъпени от трети лица лични данни на общо 33 492 клиенти на банката в 23 270 кредитни 
досиета. В тези досиета се съдържа информация и на свързани с клиентите трети лица – в това число роднини, съпрузи, 
продавачи на имоти, наследници или гаранти. В този случай не става въпрос за хакерска атака, а за кражба на хард диск. 
Банката тепърва трябва да увадоми всички засегнати клиенти, уточни Караджов. 
Данните засягат имена, гражданство, ЕГН, постоянен или настоящ адрес, копия на личните карти и съдържащите се в тях 
биометрични данни за ръст и цвят на очите; всички лични данни, съдържащи се в данъчни документи, удостоверяващи 
доходи и здравноосигурителен статус на кредитополучателите и трети лица по тях, както и данни за здравословно 
състояние (като в някои кредитни досиета се съдържат решения на ТЕЛК за намалена работоспособност), номера на 
разплащателни сметки, както и регистрационни номера и дати на нотариални актове с положени подписи. 
Банка ДСК приема глобата от Комисията за защита на лични данни за извършена срещу институцията недигитална кражба 
на данни, съобщиха от банката и увериха, че ще си сътрудничат с органите за по-нататъшно подобряване на своите мерки 
за защита на личните данни. 
 
√ Външният дълг на България нарасна през юни с 0,4% 
Частните и държавните задължения достигат 34,034 млрд. евро, отчете БНБ  
Брутният външен дълг на България (частен и държавен) расте като част от брутния вътрешен продукт (БВП) и към края на 
юни е 34,034 млрд. евро, което е годишно увеличение с 0,4% (144,5 млн. евро). Така той представлява 57,5% от прогнозния 
БВП на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 
За сравнение през май дългът беше 57,1% (33,798 млрд. евро), през април – 57,4% от БВП (33,964 млрд. евро). 
 

 
В края на юни дългосрочните задължения са 25,712 млрд. евро и за една година намаляват с 0,9% (224,2 млн. евро). 
Към 30 юни краткосрочният външен дълг възлиза на 8,321 млрд. евро, като за една година нараства с 4,6% (368,8 млн. 
евро). 
Дълг на централната и местната власт 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни е 5451 млн. евро и за една година се понижава с 3,4% 
(193.7 млн. евро). 
Външните задължения на банките са 4,500 млрд. евро и нарастват на годишна база с 1,9% (85,5 млн. евро). 
Колкото до бизнеса и домакинствата техните външни задължения за една година нарастват с 0,7% (71,5 млн. евро) до 
10,862 млрд. евро. 
Към 30 юни вътрешнофирменото кредитиране достига 13,220 млрд. евро, при годишен ръст с 1,4% (181,3 млн. Евро). 
За първите шест месеца на тази година полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 3,444 млрд. евро в 
сравнение с периода януари – юни 2018 г., когато беше 2,944 млрд. евро. От тях 225,6 млн. евро (6,5% от общия размер) са 
за сектор Държавно управление, 799,2 млн. евро (23,2% от общия размер) за сектор Банки, 504,7 млн. евро (14,7%) за 
фирмите и гражданите, а 1,915 млрд. евро (55.6%) са вътрешнофирмено кредитиране. 
През януари – юни извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3,096 мллд. евро, докато преди 
година за тях се използваха 3,116 млрд. Евро. 
Нетен външен дълг 
Нетният външен дълг в края на юни е отрицателен в размер на 4,237 млрд. евро, като намалява с 223,5 млн. евро (5,6%) 
спрямо края на 2018 г. (отрицателна стойност от 4,014 млрд. евро, 7.3% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото 
увеличение на брутните външни активи (с 914,7 млн. евро, 2,4%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 
691,3 млн. Евро, 2,1%). 
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Нетният външен дълг намалява с 2,603 млрд. евро спрямо юни 2018 г. (отрицателна стойност от 1,634 млрд. евро, 3% от 
БВП). 
Прогнози и очаквания 
През тази година БВП на България ще достигне до 100 млрд. лева, записа в есенната си макроикономическа прогноза 
Министерство на финансите. 
Доклад на Европейската комисия от 27 февруари 2019 г. с анализ за устойчивостта на дълга и фискалните рискове дава 
прогнози за дълга и базов сценарий в съотношение на брутния дълг.  Докато през 2017 година съотношението беше 25,6%, 
а през миналата година – 23,3%, за тази година се очаква то да е 21,3%, а догодина – 19,5%. 
Преди време правителството заяви, че до края на мандата ще свали външната задлъжнялост на 20% от БВП. 
Investor.bg припомня, че през 2017 г. дългът на България беше 25,6% от БВП, като намаля спрямо предходната 2016 г., 
когато беше чувствително висок – 29,6%. През 2015 г.  дългът спадна до 26,2%, а през 2014 г. задълженията на България 
бяха 26,97% от БВП. Най-нисък дълг имаше през 2013 г.  – 17,01%, показват данните на националната статистика. 
 
√ България е сред най-зависимите от внос на петрол страни в ЕС 
Единствено Дания е нетен износител в рамките на блока, показват данни на Евростат 
България е сред най-зависимите от внос на петрол държави в Европейския съюз (ЕС), показват данни на европейската 
статистическа служба Евростат. 
Зависимостта от вноса на петрол Евростат изчислява като съотношение между нетния износ на петрол (внос минус износ) 
и брутното вътрешно потребление на енергия от суров петрол и петролни продукти. 
Страната ни е на 4-то място в ЕС с резултат от 102% за 2017 г., откогато са последните данни. 
 

 
Графика: Евростат 

 
Най-зависима от внос на петрол е Естония със 115%, следвана от Малта със 104% и Словения със 103%. След нас, на пета 
позиция, е Кипър със 101%. Португалия, Латвия и Люксембург са с резултат по 100%. 
Най-независимата от внос на петрол страна в ЕС е Дания с резултат от -4%, т.е. страната е нетен износител. На второ място 
е Великобритания с 35%, а трета е Румъния с 61%. 
Средно за ЕС зависимостта от внос на петрол е 87%. 
През 2017 г. в ЕС са внесени 541,2 млн.т суров петрол и природен газ спрямо 525,5 млн.т година по-рано и 469,1 млн.т през 
1990 г. Основен вносител е Русия със 163,1 млн.т, следвана от Норвегия с повече от двойно по-малко количество – 61,4 
млн.т, Ирак – 44 млн.т, Казахстан – малко под 40 млн.т, и Саудитска Арабия – 35,6 млн.т. 
За периода 2000-2017 г. вносът на петрол от Норвегия се е свил почти наполовина, констатира Евростат. Същевременно 
вносът от Ирак се е увеличил с около една трета, а от Казахстан – над 4 пъти. 
 
√ Ще допринесе ли за доверието към биопроизводителите електронният им регистър? 
Обратното начисляване на ДДС се отразява положително на производителите на плодове и зеленчуци срещу 
нелоялната конкуренция, посочи Чавдар Маринов от МЗГ 
Новият електронен регистър за биопроизводителите в България има за цел да възстанови и гарантира доверието между 
биопроизводителите и потребителите, тъй като веднъж разклатено, то трудно бива възстановено. Това обясни по 
Bloomberg TV Bulgaria зам.-министърът на земеделието Чавдар Маринов. 
„Електронният регистър за биопроизводителите се състои от две части – публична и административна. В публичната част 
всеки един потребител може да разгледа данните за съответния оператор, неговата идентичност, контролиращото лице и 
т. н. Системата позволява въвеждане на данни. Данните гарантират сигурността на доверие по веригата потребител-
производител на биологична продукция“, посочи Маринов. 
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Зам.-министърът напомни, че има различия между обратното начисляване на ДДС и нулевата ставка, като предупреди, че 
много земеделски производители не правят такава разлика. 
„Има огромна разлика между обратно начислява на ДДС и нулева ставка. Нулевата ставка означава, че няма никакъв 
дължим данък добавена стойност по веригата, докато по обратното начисляване ДДС се запазва в размер на 20% за 
България, но тя се дължи обикновено по веригата от последния, който купува”, поясни Чавдар Маринов. 
Според него до сега резултатите от обратно начисляване на ДДС са оценени от НАП като доста положителни. 
“Това дава предимство на съответните икономически оператори и ги предпазва от нелоялната конкуренция. Много е 
важно да се отбележи, че така намаляват посредниците в търговката верига, което е особено важно за България, тъй като 
цената на плодовете и зеленчуците се повишава от удължаването на веригата за доставки“, коментира зам.-министърът 
на земеделието. 
По думите му някои малки производители изпитват проблем в предлагането на своята продукция на големите вериги, 
поради непредвидимите си добиви. 
“Процентът на кооперирани производители в България е около 6%, което е прекалено малко, смята Маринов, но се надява, 
че само по този начин те могат да се доберат до големия пазар. 
Какво още представлява ел.-регистърът за биопроизводителите и какъв интерес би имала България от ресор „Земеделие“ 
в Европейската комисия може да научите от видео материала. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Колко по-евтино ще бъде морето през септември 
Свалят цените по морето с 30 % през септември. Очакванията са през почивните дни около официалните празници през 
следващия месец хиляди българи да тръгнат на път. Ще успеят ли туристите през август и септември да спасят сезона по 
Черноморието? 
Офертите за евтино море в края на сезона тази година започнаха още от 20 август. Без да чакат септември, повечето 
хотелиери в „Слънчев бряг” постепенно свалят цените. След слабото начало на сезон, сега в битката за всеки клиент 
хотелиерите засипват туристите с всякакви атрактивни предложения, показва проверка на НоваТВ. 
„При хотелите със спа център се дава безплатен масаж или безплатно използване на спа центъра. Наблюдава се 
промоцията 5=7 – плащаш 5 и почиваш 7”, заяви Константин Занков, от Института за анализи и оценки в туризма. 
Най-сериозни намаления се очакват в хотелите, които успяха да запазят цените си през август. След първата седмица на 
месеца близо 30 % от хотелиерите по морето пуснаха промоции с отстъпки от 30 до 50 на сто, за да спасят сезона. Сега при 
тях намаленията ще са минимални. 
„До 15 септември имаме 30 % намаление на цените спрямо август, а след това 50-60 % спрямо активни сезон. През 
септември средната заетост на хотелите ще е между 38 и 40 %”, заяви Занков. 
„Голяма част от хотелите ще затворят още около 20 септември, но има и такива, които ще удължат сезона до 30 септември 
и дори началото на октомври – големи вериги, които работят предимно с чужди туристи”, каза още Антония Чомполова, 
представител на туристическа агенция. 
Последните чартъри към морските ни курорти са на 8 октомври. Бърза проверка в интернет търсачките за почивки показва 
свободни места в почти всички хотели на 2-ра и 3-та линия в големите комплекси. Повече резервации през септември има 
около първия дълъг уикенд след активния сезон – около Деня на Съединението. 
Така на първа линия до плажа в големите комплекси по морето през септември ще може да се нощува срещу 140-180 лв. 
В апарт комплексите в курорта, както и в семейните хотели в Поморие, вече има оферти и за 20 лв. за човек, а квартирите 
на юг ще наемаме дори за 6-7 лв. за нощ. Оферти за почивка в хотел в Созопол намираме срещу 70 лв., а в по-луксозните 
комплекси – около 200 лв. В много от хотелите, в зависимост от престоя, се изготвят и индивидуални оферти за туристите. 
Отстъпки в цените на пакетите готвят и хотелиерите при съседите. Но от по-късно, тъй като там активният сезон продължава 
и след септември. 
 
√ Парламентът посреща 160 ВИП гости през ноември 
160 гости, сред които парламентарни шефове и депутати, се очаква да дойдат у нас през ноември за 54-тата генерална 
асамблея на ПАЧИС. 
Това става ясно от обществена поръчка, публикувана на сайта на Народното събрание, за организиране и провеждане на 
срещата на ПАЧИС. Поводът е краят на БГ председателството на формата, което страната пое през юни. То приключва през 
декември и затова през ноември в София шефката на НС Цвета Караянчева ще събере останалите председатели на 
парламенти на своеобразна среща на върха, каквато се явяват генералните асамблеи. Последната такава беше в Баку, 
когато всъщност Караянчева пое и ротационното председателство. Обществената поръчка е за близо 112 000 лева и 
включва осигуряването на зали, където ще се проведе заседание на ПАСИЧ, транспорта на членовете на делегациите, кафе 
паузите, обедите и вечерите, провеждане на екскурзия до туристически обект в столицата, както и подаръци за гостите. 
Все още не е решена конкретната дата за провеждането, като вариантите са два – от 19 до 21 ноември или от 12-и до 14-и 
същия месец като резервна възможност, когато ще са основните събития от програмата. Залите задължително трябва да 
са в центъра на столицата. Има предвидени пет обяда и пет вечери, една битова и една официална вечеря. Битовата вечеря 
трябва да е в традиционен БГ ресторант, където за гостите ще има 4-степенно меню и фолклорна програма. Така делегатите 
освен на ястията ще се насладят на народните и нестинарските ни танци и на фолклорната ни музика. За последния ден е 
предвидена и културна програма до туристически обект в София, като за целта трябва да се осигурят поне 4-ма 
професионални екскурзоводи с английски и руски. Всички делегати пък ще получат БГ сувенири като подаръци. Те могат 
да бъдат керамични, дървени, кожени или текстилни изделия или пък козметични продукти, но задължително да са на 
български производители. Пакетите ще бъдат два вида – стандартни и за ръководителите на дадената делегация. Преди 
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седмица пък НС пусна обществена поръчка за близо 140 000 лева за обучение по чужд език на чиновници и депутати през 
следващите 3 години 
 
В. Дума 
 
√ Гарантират 215 млн. лв. заем за строежа на газовата връзка с Гърция 
Министрите одобриха вчера гаранционно споразумение между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). То 
дава възможност на Българският енергиен холдинг (БЕХ) да сключи договор за държавно гарантиран заем с ЕИБ за 
изграждането на междусистемната връзка Гърция-България. А при невъзможност холдингът да върне парите, те ще се 
възстановяват от държавния бюджет, т.е. с парите на данъкоплатците. Предстои министърът на финансите Владислав 
Горанов да подпише гаранционното споразумение. Прогнозните инвестиционни разходи по проекта възлизат на 240 млн. 
евро (470 млн. лв.) без ДДС. 
Заемното финансиране, обезпечено с държавна гаранция, е на стойност 215 млн. лв. Средствата ще се усвояват 3 години,  
а срокът на погасяване е 25 г. Останалата част от средствата, които ще са необходими за завършване на проекта, ще се 
осигурят чрез безвъзмездно финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване и от Оперативна 
програма „Иновации и Конкурентоспособност, както и чрез собствен капитал на акционерите от проектната компания „Ай 
Си Джи Би“ АД. 
Проектът „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ предвижда изграждането на газопровод, свързващ 
националните газопреносни мрежи на България и Гърция. Интерконекторът ще има стратегическа роля за постигането на 
реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за България и Югоизточна Европа. Чрез неговото 
изграждане, като част от развитието на Южния газов коридор, България и съседните й страни ще имат достъп до 
алтернативни доставки от Каспийския регион, както и до съществуващи и бъдещи терминали за втечнен природен газ. 
 
√ Рекордно скъпо ще струват местните избори 
70,7 млн. лв. ще струват местните избори на 27 октомври. Такава рекордна сума досега не е отпускана за нито един вот. Тя 
е с над 20 млн. лв. повече спрямо изборите за кметове и общински съветници преди 4 години. През 2015 г. вторият кабинет 
на ГЕРБ отпусна 50,5 млн. лв. за провеждането на местните избори. Последните парламентарни избори от 2017 г. пък са 
стрували на бюджета близо 30 млн. лв., а евровотът през май - 32,4 млн. лв. 
Средствата ще бъдат похарчени за дейностите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на вота, 
реши правителството вчера. В сумата са включени подготовка и отпечатване на избирателните списъци, закупуване и 
изработване на необходимите изборни книжа и материали, отпечатване на бюлетините, логистично осигуряване на 
областните и общинските администрации и на администрацията на МС. 
В тези разходи влизат още възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии, 
компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, провеждане на 
разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, както и организиране на места 
за гласуване в държавните училища и др. 
На 2 септември 2019 г. ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за 
общински съветници и за кметове. Приемането на книжата ще се извършва всеки ден от 9 ч. до 17 ч. в сградата на НС, пл. 
"Княз Александър 1", официален вход, източно крило. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК е до 
17 ч. на 11 септември. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Установиха самоличността на откритите тела край Негован. На живо: какви са мотивите за жестокото убийство; 
- Арести в Агенцията по храните в Бургас. Искана ли е „такса спокойствие". Говори прокуратурата; 
- С колко ще бъде глобена НАП заради теча на данни - гост председателят на Комисията за защита на личните данни 

Венцислав Караджов; 
- Продължава издирването на 28-годишния мъж, изчезнал край Варна. На живо - по следите на младежа; 
- Предпазни колани в пътническите автобуси- как ще се следи дали пътниците спазват правилата и какви са 

санкциите за шофьорите; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Кои са жертвите на жестокото убийство при Негован и какви са причините за престъплението? Гледайте на живо; 
- За случая с осъдения за наркотрафик Владимир Куйович, заловен напът за морето; 
- Защо емблематичната чешма "Ротондата" в парка в софийския квартал Горна Баня успя да уцелее само 6 дни след 

пореден ремонт; 
- Вълна от съпричастност за мъж, чийто говорен апарат беше откраднат. Кой известен актьор реши пръв да помогне? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 29 август 
София 

- Oт 10.00 часа на в ул. „Георг Вашингтон" № 22, омбудсманът Мая Манолова организира дискусия за Брекзит по 
проблемите на българите във Великобритания. 
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- От 11.00 часа в заседателната зала на Националната специализирана болница за активно лечение на 
хематологични заболявания /НСБАЛХЗ/ (София, ул. „Пловдивско поле" 6) ще се проведе пресконференция за 
представяне на звено за психологична и немедицинска грижа. 

- От 12.30 часа АБВ ще даде пресконференция в централата на партията. 
- От 14.00 часа в пресклуба в сградата на Народното събрание ще се проведе първият редовен брифинг на 

Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за общински 
съветници и за кметове. 

- От 14.00 часа в сградата на Министерския съвет министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с 
новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 

- От 18.00 часа в Националния военноисторически музей на ул. „Черковна" 92 в София ще бъде открита 
документалната изложба „Борба и страдание. 

***  
Велики Преслав 

- От 10.00 часа в ул. „Иван Вазов" № 14 ще бъде официалното откриване на Център за обществена подкрепа и 
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. 

***  
Велико Търново 

- От 9.00 часа в Голяма зала на Общината ще се проведе редовна сесия на ОбС - Велико Ттрново. 
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на бившия председател на зоналния съвет на БФС 

Георги Велинов във връзка с изпълнително дело срещу него от ЧСИ Мария Глушкова в полза на „7 дни спорт". 
***  
Видин 

- От 14.00 часа в конферентната зала на Община Видин на 6 етаж, кметът Огнян Ценков ще се срещне със 
спортистите и треньорите от Спортен клуб по кану-каяк "Ванто", за да им връчи грамота за постигнати високи 
резултати през 2019 г. 

- В 20.30 часа в сградата на Община Видин ще се състои среща с Лепа Брена. 
***  
Златоград 

- От 18.00 часа на ул. „България" в близост до блок №128, т.нар. „Текстилски блок" ще бъде извършена първа копка 
за отбелязване старта на четвъртия проект, изпълняван от Община Златоград с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в 
периферните райони-2". 

***  
Каварна 

- От 10.30 часа в заседателната зала на Община Каварна директорът на Националния исторически музей доц. д-р 
Бони Петрунова ще проведе пресконференция за тазгодишните археологични открия на нос Калиакра. 

***  
Кюстендил 

- От 14.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет в Кюстендил. 
***  
Перущица 

- От 18.00 часа на площад „27-ми Априлий“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на честването на 50 
години град Перущица. 

***  
Плевен 

- От 09.00 часа ще се проведе редовната сесия на Общинския съвет. 
 
Money.bg 
                                     
√ Πeнтaгoнa и Aвcтpaлия oбcъждaт дoбивaнe нa coбcтвeни peдĸoзeмни мeтaли, cлeд ĸaтo Kитaй зaплaши дa cпpe 
дocтaвĸитe 
Mиниcтepcтвoтo нa oтбpaнaтa нa CAЩ вoди пpeгoвopи c Aвcтpaлия зa paзpaбoтвaнeтo нa тexнoлoгия зa дoбивaнe и 
oбpaбoтвaнe нa peдĸoзeмни пoлeзни изĸoпaeми. Πлaнът e чacт oт ycилиятa зa нaмaлявaнe нa зaвиcимocттa oт Kитaй 
oтнocнo дocтaвĸитe нa цeнни eлeмeнти, изпoлзвaни във вoeннaтa тexниĸa. 
Peшeниeтo идвa, cлeд ĸaтo Πeĸин зaплaши дa oгpaничи изнoca нa peдĸoзeмнитe мeтaли зa Щaтитe. Te пpeдcтaвлявaт гpyпa 
oт 17 минepaлa, ĸoитo ce изпoлзвaт в пpoизвoдcтвoтo нa изтpeбитeли, тaнĸoвe и виcoĸoтexнoлoгичнa пoтpeбитeлcĸa 
eлeĸтpoниĸa, пишe Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr. Kитaй e нaй-гoлeмият пpoизвoдитeл нa тeзи eлeмeнти и дoceгa нямa cтpaнa, ĸoятo мoжe 
дa бъдe зaмecтитeл. 
"Hиe ce пpитecнявaмe зa вcяĸa нecтaбилнocт във вepигaтa зa дocтaвĸи и ocoбeнo тaм, ĸъдeтo дpyгaтa cтpaнa дъpжи цeлия 
ĸoнтpoл", зaявявa Eлън Лopд, ceĸpeтap пo oтбpaнaтa, пpидoбивaнeтo и ycтoйчивocттa в Πeнтaгoнa. 
Πo дyмитe ѝ Mиниcтepcтвoтo нa oтбpaнaтa тъpcи възмoжни нaчини зa изгpaждaнe нa мeтoд, c ĸoйтo cтpaнaтa caмa дa cи 
нaбaвя цeннитe peдĸи eлeмeнти, ĸaтo eдин oт вapиaнтитe e cътpyдничecтвo c Aвcтpaлия. 
Πo-paнo тaзи гoдинa Baшингтoн cпoмeнa, чe мoжe дa тъpcи нaчини зa cъдeйcтвиe oт Aвcтpaлия и Kaнaдa, зa дa paзpaбoтят 
нaxoдищaтa нa peдĸoзeмни eлeмeнти пo cвeтa и дa нaмaлят глoбaлнaтa зaвиcимocт oт Kитaй. CAЩ ca пpoвeли paзгoвopи и 
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зa ocъщecтвявaнe нa пpoeĸти зa peдĸoзeмни мeтaли в Aфpиĸa. Лopд пocoчи, чe вeчe e гoвopилa мнoгoĸpaтнo c Aвcтpaлия, 
зa дa oбcъдят дaли тaĸъв зaвoд мoжe дa oбcлyжвa нyждитe нa Πeнтaгoнa. 
Πpeзидeнтът нa CAЩ Дoнaлд Tpъмп минaлия мeceц нapeди нa Mиниcтepcтвoтo нa oтбpaнaтa дa нaмepи пo-дoбpи нaчини 
зa нaбaвянe нa цeннитe eлeмeнти. Toй пpeдyпpeди, чe oтбpaнaтa нa cтpaнaтa мoжe дa пocтpaдa, aĸo нямa дocтaтъчни 
зaпacи. 
Aвcтpaлийcĸaтa Lуnаѕ Соrр e нaй-гoлямaтa ĸoмпaния извън Kитaй зa дoбивaнe и пpepaбoтвaнe нa peдĸи мeтaли. Bce oщe 
нямa яcнoтa дaли Πeнтaгoнa щe cи cътpyдничи c нeя или c дpyгa aвcтpaлийcĸa ĸoмпaния. 
Peдĸoзeмнитe минepaли тpябвa дa ce oбpaбoтят cлeд извличaнeтo им oт зeмятa. Bъпpeĸи чe в CAЩ нямa paзpaбoтeнa 
мeтoдoлoгия зa дoбивaнe нa peдĸoзeмни eлeмeнти, в cтpaнaтa имa eднa eĸcплoaтaциoннa минa, ĸъдeтo тe дa бъдaт 
oбpaбoтвaни. 
Mинaтa Моuntаіn Раѕѕ в Kaлифopния paбoти пo тexнoлoгия зa дoбивaнe и ce нaдявa дa мoжe дa я изпoлзвa oнлaйн пpeз 
cлeдвaщaтa гoдинa. 
 
Manager.bg 
 
√ Кралицата одобри плана на Борис Джонсън за разпускане на британския парламент до 14 октомври 
Британската кралица Елизабет Втора одобри плана на британския премиер Борис Джонсън за спиране на работа на 
парламента за близо месец, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на официалния консултативен орган на 
кралицата, известен като Таен съвет. 
В изявлението се потвърждава, че по разпореждане на Нейно Величество пред съвета парламентът ще преустанови работа 
не по-рано от понеделник, 9 септември, и не по-късно от четвъртък, 12 септември, до понеделник, 14 октомври 2019 г., 
информира БТА. 
 
√ Петролът на ОПЕК поевтиня до 58,98 долара за барел  
Средната цена на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се понижи до 58,98 долара 
за барел, информира днес на сайта си картелът. 
В понеделник един барел от кошницата на ОПЕК се търгуваше за 59,18 долара. 
За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 14 сорта петрол за износ 
на страните членки на картела: Лек арабски (Саудитска Арабия), Басра лек (Ирак), Бони лек (Нигерия), Ес Сидер (Либия), 
Жирасол (Ангола), ирански тежък (Иран), Кувейт експорт (Кувейт), Мерей (Венецуела), Мурбан (ОАЕ), Ориенте (Еквадор), 
Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Раби лек (Габон), Джено (Конго) и Зафиро (Екваториална Гвинея). 
Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година. 
Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на 
закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден. 
 
Еconomy News 
 
√ Методът Макрон & Mетодът Тръмп  
Изкуството на дипломатическия удар и изкуството на сделката - тези два лидерски метода се откроиха в първите два дни 
на срещата на върха на Г-7 в Биариц, отбелязва Франс прес. 
Изкуството на дипломатическия удар бе методът, до който предпочете да прибегне френският лидер Еманюел Макрон, 
домакинът на форума на върха. Сред дипломатическите удари, които той поднесе преди самата среща на върха, бяха 
срещата му с руския президент Владимир Путин в Брегансон и новината, че през ноември ще се срещне отново с китайския 
лидер Си Цзинпин. После Макрон организира работен обяд с Тръмп точно преди вечерята, с която стартира официално 
срещата на върха Г-7. А във втория ден изненадата дойде и от визитата в Биариц на иранския външен министър Мохамад 
Джавад Зариф.  
Чрез този метод на действие Макрон иска да подчертае колко е полезна личната връзка с всеки лидер, обясняват 
съветниците му. Той иска да покаже, че във всички конфликти трябва да се говори с всеки и ако е възможно да се играе 
ролята на посредник, което ще постави Франция отново в центъра на играта на международната сцена. На срещата на 
върха освен това Макрон се опитва да превърне отново Г-7 в неформален дискусионен клуб между големите сили в света. 
Заради това няма и да има заключително общо комюнике в края на срещата, което лидерите дори не четат. Ако си спомним 
предишната среща на върха на Г-7 в Канада, тогава Доналд Тръмп дори отказа да подпише подобен документ. Сега Макрон 
опитва да постигне напредък по конкретни въпроси, като например уреждане на международните кризи. За Амазония 
например, той обяви, че темата ще е приоритетна на срещата и предупреди, че Франция ще блокира споразумението ЕС-
Меркосур, за да протестира срещу отношението на Бразилия по въпроса за катастрофалните горски пожари и борбата с 
климатичните промени. За това той обаче не предупреди своите испански и германски съюзници, които протестираха 
срещу подобно блокиране на сделката 
Методът на Тръмп, който също се открои на срещата на Г-7 в Биариц, е този, в който сделките, търговията и икономиката 
са от значение. Верен на миналото си на бизнесмен и на двустранния си подход в международните отношения, Тръмп 
говори досега в Биариц по търговски въпроси. Сделка с Япония, преговори с Великобритания, остри коментари за 
търговската война с Китай и никакви коментари за пожарите в Амазония, за климата и за Иран. 
Според американски представители французите на тази среща на върха поставят акцента върху проблеми, вълнуващи 
френското общество, като равенството между мъжете и жените и климатичните промени, оставяйки икономиката на втори 
план.  
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Двата подхода на Макрон и на Тръмп обаче породиха някои рискове за Макрон. След вечерята в първия ден от срещата 
на върха Макрон обяви важен напредък - той имал съгласието на съюзниците си, сред които и Тръмп, за да предаде общо 
послание на Иран, казаха дипломатически източници. Час по-късно Тръмп открито го опроверга. Загрижен да не 
предизвика сблъсък с първата сила в света, Макрон намали претенциите и заговори само за общи цели спрямо Иран и за 
това, че той не е получил официален мандат за преговори с Техеран. Което обаче не му попречи да поднесе нов театрален 
обрат с визитата вчера на Зариф в Биариц. Според анализатора от Международната кризисна група Робърт Мали това е 
знак, че Макрон се опитва да постигне по един много енергичен начин нещо като споразумение между САЩ и Иран. Ако 
успее, това за него ще е голяма победа, ако се провали, никой няма да му се сърди. Но си остава и рискът Макрон да 
изглежда като политик, който жестикулира много, но чиито инициативи не водят до нищо. За Амазония например вчера 
вечерта Г-7 все още не бяха се споразумели по обещаните от Макрон спешни мерки, а това се смята за ключово досие, 
което може да покаже колко ефикасен е Г-7 и методът Макрон. 
 
. 
 
 


