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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
  
 
Еconomic.bg 
 
√ Велев: За индустрията кризата вече дойде 
Според председателя на АИКБ, ако хората не бъдат предупредени да пестят, кризата ще ги удари силно 
За индустрията въпросът идва ли криза не е валиден, за нея кризата вече е дошла. Това коментира председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев пред  Българското национално радио. 
Велев цитира данните от Националния статистически институт (НСИ), според които износът от България се понижи с 6.4%. 
„За юни и юли отчете спад на индустриалното производство. Стопанската конюнктура за август е -3.1%. За пръв път от много 
време несигурността изпреварва проблема с човешките ресурси”, добави председателят на АИКБ. 
По думите на бизнесмена спад се наблюдава, както в машиностроенето, така и в производството на електротехника, 
текстил и облекло, мебели и метали. При това въпросният спад продължава от месеци и се очаква да влоши резултатите 
за цялото трето тримесечие. 
„Има два начина на поведение – едното е да се правим, че нищо не се случва, за да не се свие допълнително 
потреблението и оттам да не се усили допълнително кризата, а другото е да се каже честно на хората да бъдат по-разумни”, 
обясни Велев. 
Запитан дали ще се стигне до рецесия в България, Васил Велев отговори: „Когато индустрията тръгне надолу, икономиката 
е инертна, процесите се развиват бавно, но посоката е тази“. 
Председателят на АИКБ предположи, че е възможно сред голямата сума, която България плати за изтребители F-16, в един 
момент да се окаже, че ERM II (т.нар. „чакалня за Еврозоната”) се отдалечава поради голям бюджетен дефицит. Именно 
затова според него трябва да се вземат навременни мерки. 
Велев каза, че АИКБ е поискала от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подкрепа за компаниите, чиято 
дейност е ориентирана към износ и които имат финансови затруднения. 
„Време е да се действа, няма какво да чакаме. Не са огромни средства и те безалтернативно трябва да се намерят. Не 
трябва да допускаме грешката от миналата криза, когато не подкрепихме предприятията. Надяваме се тази да не е нито 
толкова дълбока, нито толкова дълга – няма такива предпоставки”, заяви Васил Велев. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът: Кризата дойде 
Икономиката ни е в криза, заяви пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. "За 
индустрията въпросът дали идва криза не стои - всъщност кризата дойде", каза Велев. 
Той даде пример със статистически данни, според които през юни има спад на износа с 6,4%. "За юни и юли отчете спад 
на индустриалното производство. Стопанската конюнктура за август е - 3,1%. За пръв път от много време несигурността 
изпреварва проблема с човешките ресурси", каза Велев.  
По думите му има спад на продажбите в машиностроенето, и в електротехниката, и в текстил и облекло, в производството 
на мебели, на метали. Очаква се за цялото трето тримесечие спад на индустриалното производство в страната, каза 
представителят на работодателите. 
Според него има два начина на поведение - да се правим, че нищо не се случва, за да не се свива допълнително 
потреблението и оттам да не се усилва допълнително кризата, другото - да се каже честно на хората да бъдат по-разумни. 
"Когато индустрията тръгне надолу, икономиката е инертна, процесите се развиват бавно, но посоката е тази", поясни той.  
От социалното министерство са поискали подкрепа за експортно ориентираните компании, при които има проблем. 
Време е да се действа, няма какво да чакаме, категоричен е Велев. По думите му очакваната помощ от държавата е за  
десетки хиляди работни места. 
"Не са огромни средства и те безалтернативно трябва да се намерят. Не трябва да допускаме грешката от миналата криза, 
когато не подкрепихме предприятията. Надяваме се тази да не е нито толкова дълбока, нито толкова дълга - няма такива 
предпоставки", каза Велев.  
Според Велев, страната ни може да се забави в чакалнята на еврозоната заради големия разход за американските 
изтребители Ф-16. "След големия харч за изтребители може да се окаже в един момент, че ERM II ще се отдалечи поради 
голям дефицит, ако не се вземат своевременно мерки", каза председателят на АИКБ. 
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Investor.bg 
 
√ Васил Велев: Спадът в индустрията води към рецесия 
Председателят на АИКБ обяви, че кризата дойде, но прогнозира, че тя няма да е нито толкова дълбока, нито толкова 
дълга като предишната  
а индустрията въпросът дали идва криза не стои – всъщност кризата дойде. Това е мнението на председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, изказано пред БНР. 
„За юни статистиката отчете спад на износа с 6,4%. За юни и юли отчете спад на индустриалното производство. Стопанската 
конюнктура за август е -3,1%. За пръв път от много време несигурността изпреварва проблема с човешките ресурси“, 
коментира той. 
Спад в продажбите от месеци 
Васил Велев отчете, че „и в машиностроенето, и в електротехниката, и в текстил и облекло, в производството на мебели, 
на метали имаме спад в продажбите и то от месеци”. “Очакваме за цялото трето тримесечие спад на индустриалното 
производство в страната“, прогнозира председателят на работодателската организация. 
Два начина на поведение 
По думите на Велев има два начина на поведение като реакция – “да се правим, че нищо не се случва, за да не се свива 
допълнително потреблението и оттам да не се усилва допълнително кризата, другото – да се каже честно на хората да 
бъдат по-разумни”. 
Посока - към рецесия 
Според анализа на председателя на АИКБ посоката на българската икономика е към рецесия. „Когато индустрията тръгне 
надолу, икономиката е инертна, процесите се развиват бавно, но посоката е тази“, аргументира се той. 
Представителят на работодателската организация смята, че след “големия харч за изтребители може да се окаже в един 
момент, че ERM II ще се отдалечи поради голям дефицит, ако не се вземат своевременно мерки”. 
Подкрепа за износителите 
Васил Велев напомни, че вече е поиската подкрепа от социалното министерство (МТСП) за експортно ориентираните 
компании, при които има проблем. 
“Време е да се действа, няма какво да чакаме”, категоричен е Велев и обясни, че очакваната помощ от държавата е за 
десетки хиляди работни места. „Не са огромни средства и те безалтернативно трябва да се намерят. Не трябва да 
допускаме грешката от миналата криза, когато не подкрепихме предприятията. Надяваме се тази да не е нито толкова 
дълбока, нито толкова дълга – няма такива предпоставки“, обобщи оптимистично председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
 
В. Монитор 
 
√ АИКБ: За индустрията кризата дойде  
За индустрията въпросът дали идва криза не стои – всъщност кризата дойде“, заяви пред БНР председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„За юни статистиката отчете спад на износа с 6,4%. За юни и юли отчете спад на индустриалното производство. Стопанската 
конюнктура за август е -3,1%. За пръв път от много време несигурността изпреварва проблема с човешките ресурси“, 
посочи Велев в интервю за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
Спад в продажбите от месеци 
„И в машиностроенето, и в електротехниката, и в текстил и облекло, в производството на мебели, на метали имаме спад в 
продажбите и то от месеци. Очакваме за цялото трето тримесечие спад на индустриалното производство в страната“, 
добави още Велев. 
Според него има два начина на поведение – да се правим, че нищо не се случва, за да не се свива допълнително 
потреблението и оттам да не се усилва допълнително кризата, другото – да се каже честно на хората да бъдат по-разумни. 
Запитан дали ще се стигне до рецесия в България, Васил Велев отговори: „Когато индустрията тръгне надолу, икономиката 
е инертна, процесите се развиват бавно, но посоката е тази“. 
След големия харч за изтребители може да се окаже в един момент, че ERM II (чакалнята на еврозоната) ще се отдалечи 
поради голям дефицит, ако не се вземат своевременно мерки, изказа мнение председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
От Министерството на труда и социалната политика е поискана подкрепа за експортно ориентираните компании, при които 
има проблем, обяви още шефът на работодателската организация. Време е да се действа, няма какво да чакаме, 
категоричен е Велев. По думите му очакваната помощ от държавата е за десетки хиляди работни места: 
„Не са огромни средства и те безалтернативно трябва да се намерят. Не трябва да допускаме грешката от миналата криза, 
когато не подкрепихме предприятията. Надяваме се тази да не е нито толкова дълбока, нито толкова дълга – няма такива 
предпоставки“. 
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√ Търговският дефицит продължава да намалява и през юли 
Според окончателните данни на НСИ за миналата година стокообменът на България е бил с най-висок ръст през 
януари  
През 2018 г. изнесените български стоки са на стойност 56,030 млрд. лева, или с 2,6% повече спрямо 2017 година, 
а вносът възлиза на 62,875 млрд. лева, което е с 6,1% повече в сравнение с предходната година. Това се вижда от 
окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Съпоставката на месечните данни за експорта между 2018 и 2017 г. показва, че най-голямо е увеличението през януари 
(14,6%), а най-голям спад е регистриран през февруари (5%). При импорта най-голям годишен ръст има през януари (19,3%), 
а най-голямо понижение през декември (8,6%). 
От предварителните данни на националната статистика в края на юли се разбира, че България намалява търговския си 
дефицит, след като през първите седем месеца на годината стокообменът отбеляза ръст на годишна база. 
Наблюденията на Investor.bg показват, че във всеки месец в периода януари-юли 2019 г. има намаление на дефицита в 
сравнение с година по-рано, като най-голямо е то през февруари. 
От 1 януари до 31 юли изнесените български стоки са на стойност 33,130 млрд. лв., което е с 4,2% повече в сравнение с 
периода януари – юли миналата година. Само през юли експортът е за 5,273 млрд. лв. и нараства с 2,5% спрямо година по-
рано. 

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България през периода 2018 - 2019 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 
За седем месеца внесените стоки са на стойност 36,100 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0,4% повече спрямо същия период на 
2018 година. През юли импортът намалява с 0,4% на годишна база и възлиза на 5,576 млрд. лева. 
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Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България през периода 2018 - 2019 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) за първите седем месеца е на минус с 2,970 млрд. лева, като само 
през юли то (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за 303,5 млн. лева. 
Търговия с трети страни 
През първите седем месеца на 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната 
външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в 
секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30,4%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и 
растителен произход“ (24%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на 
материала“ (16,8%). 
 

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България от трети страни през периода 2018 - 
2019 година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
Вносът на стоки от трети страни от януари до юли намалява с 2,6% на годишна база и е на стойност 12,265 млрд. лева (по 
цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. 
През юли импортът със страните извън ЕС намалява с 9,3% в сравнение преди година и е в размер на 1,843 млрд. лeвa. 
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Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от трети страни през периода 2018 - 2019 

година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, от януари до юли 
2019 г. най-голямо увеличение на годишна база е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и 
растителен произход“ (27,9%) и „Храни и живи животни“ (24%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, 
масла и подобни продукти“ (19,4%). 
Външнотърговското ни салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни за първите седем месеца на годината е отрицателно и е 
в размер на 1,755 млрд. лева. Само през юли то е на минус със 160,7 млн. лева. 
При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода 
януари - юли най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Мазнини, 
масла и восъци от животински и растителен произход“ (27,9%) и „Храни и живи животни“ (24%). Най-голям спад се 
наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (19,4%). 
Външнотърговското ни салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни за седем месеца е на отрицателна територия с 1,755 
млрд. лева. През юли то е на минус със 160,7 млн. лева. 
Търговия с ЕС 
Износът на български стоки за европейските партньори през първото полугодие нараства с 5,1% на годишна база и достига 
19,029 млрд. млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и 
Белгия, които формират 67,1% от износа за държавите - членки на ЕС. 
Само през юни експортът за ЕС намалява с 3,6% в сравнение със същия месец на миналата година и е в размер на 3,085 
млрд. лева. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за ЕС през периода 2018 - 2019 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 
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При износа за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2019 г. в 
сравнение с година по-рано най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (95,9%). 
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (18,2%). 
Вносът на европейски стоки от януари до юни расте с 1,6% на годишна база до 20,102 млрд. лв. (по цени CIF). Най-голям е 
стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от ЕС през периода 2018 - 2019 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 
При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2019 г. на 
годишна база най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (29,6%). 
Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. 
Горивата)“ (31,7%). 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юни 2019 г. е отрицателно и е на 
стойност 1,072 млрд. лева. 
 
√ До 2030 г. в България може да има 50 станции за зареждане на автомобили с водород 
МРРБ разработи наредба, която ще подпомагне дейността на всички участници в строително-инвестиционния 
процес 
До края на 2020 г. в България трябва да бъдат изградени първите станции за зареждане на автомобили с водород, а до 
2030 г. броят им може да достигне до 50. Това е заложено в проект на специална наредба, съобщиха от Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 
Проектонаредбата е разработена от експерти на регионалното министерство, съвместно с МВР, Министерството на 
околната среда и водите, Министерството на икономиката и Министерството на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията. 
Документът е публикуван в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ и предстои обществено 
обсъждане. 
Водородното гориво е сред алтернативите варианти с потенциал за дългосрочно заместване на нефта, посочват от 
ведомството на Петя Аврамова. Редица европейски оценки показват, че все още не е създадена положителната 
икономическа ситуация за развитие на инфраструктура за алтернативни горива, в това число - за доставчици на 
инфраструктура за изграждане на станции за зареждане с водород. 
В същото време, Европейският съюз се договори за обвързващи цели за дела на възобновяемата енергия в транспортните 
горива (10 процента до 2020 г.) и за намаляване на интензивността на емисиите на въглероден двуокис от автомобилните 
горива (с 6% до 2020 г.). 
Обявеното в Бялата книга намаляване с 60% на емисиите на въглероден двуокис до 2050 г. изисква и значителен подем на 
използването на алтернативни горива. 
Наредбата на регионалното министерство е съобразена с прогнозите за пазарно развитие в европейски и в национален 
мащаб. При разработване на проекта на наредба е изследвана водородната мобилност, основана на добри практики в 
Европа, Калифорния (САЩ) и Канада. 
Според оптимистичната прогноза на Индустриален клъстер електромобили за разгръщането на зарядна инфраструктура 
на водород, с оглед навлизане на превозни средства с водородно задвижване в България, до 2020 г. в страната ни ще бъдат 
изградени четири зарядни станции, десет – до 2025 г., и 50 до 2030 г. 
В по-песимистичен сценарий е прогнозата на Института по електрохимия и енергийни системи към Българска академия на 
науките. Тя сочи, че след 2020 г. в страната ни ще има поне една функционираща зарядна станция и една в процес на 
изграждане, а до 2030 г. ще са изградени четири зарядни станции. 
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Наредбата е предназначена за подпомагане дейността на всички участници в строително-инвестиционния процес съгласно 
правомощията им, определени в Закона за устройство на територията: възложители, строители, физически лица, 
упражняващи технически контрол за част "Конструктивна", проектанти, консултанти, технически ръководители, 
доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване в т.ч. доставчици на съоръжения и елементи за 
изграждане на инфраструктура за водородни зарядни станции. 
Основната цел е да се осигури възможност за изграждане на инфраструктура за зареждане на автомобили с водород, като 
по този начин се допринесе за постигане на развитието на пазара на превозни средства, използващи алтернативно гориво. 
С проекта на Наредба се определят техническите изисквания за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 
водородни зарядни станции и контролът по отношение на минималните проектни характеристики за безопасност. Тя ще 
се прилага за изграждане на станции за зареждане на автомобили с водород, доставен с товарен автомобил, в бутилки в 
сгъстено газообразно състояние, или произведен на мястото на монтаж и експлоатация на водородната зарядна станция 
в генератори на водород, използващи процес на електролиза на вода. 
Водородната зарядна станция може да се изгражда като интегрирано съоръжение, като компонент на територията на 
съществуваща или новоизграждаща се бензиностанция и/или газостанция, или автономно – като самостоятелно 
съоръжение. 
Водородните зарядни станции, обхванати от наредбата, са строежи първа категория съгласно Закона за устройство на 
територията и се въвеждат в експлоатация съгласно определения в него ред, уточняват от МРРБ. 
 
В. Банкерь 
 
√ Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за електронното управление 
От 9 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за 
електронното управление, внесени от Министерския съвет на 5 август. 
Във времето за парламентарен контрол от 11 часа на въпроси и питания на депутати ще отговарят министрите Петя 
Аврамова (на регионалното развитие и благоустройството), Бисер Петков (на труда и социалната политика), Боил Банов 
(на културата), Нено Димов (на околната среда и водите) и Красен Кралев (на младежта и спорта). 
 
Nеws.bg 
 
√ Теменужка Петкова: Възстановена е инвестицията в ТЕЦ "Марица Изток 3" 
Ден след като на заседание на Министерския съвет бе решено, че започват преговори за прекратяване на договора с 
американския ТЕЦ "Марица Изток 3", енергийният министър Теменужка Петкова обясни, че не би трябвало да плащаме 
компенсации по този договор. Причината е, че първоначалната инвестиция от страна на "Контур Глобал Марица Изток 3" 
е възстановена. 
Пред Нова телевизия Петкова каза, че държавата няма да изплаща компенсации заради нарушенията при "Марица Изток 
3". Според нея след прекратяване на договора за дългосрочно изкупуване на ток от този ТЕЦ , сметките за ток ще намалеят. 
Задължителното купуване на ток от там бе установено като предоставяне на неправомерна държавна помощ. 
Министерски съвет на 11 септември 2019 г. възложи на вицепремиера Томислав Дончев, на финансовия министър 
Владислав Горанов и на енергийния министър Теменужка Петкова да започнат преговори с "Контур Глобал", така че този 
договор да бъде прекратен, за да не се стига до изплащане на компенсации. 
Петкова обясни, че след прекратяването на договора, сметките на потребителите ще намалеят. "Безспорно за всички 
потребители на електрическата енергия е ясно, че към цената на енергийната компонента има една добавка, която се казва 
"Задължение към обществото". 
В рамките на добавката се включват всички разходи, които обществото трябва да плати. В тях влизат разходите, които 
прави държавата за производство на електрическа енергия от ВЕИ, разходите по отношение на двата дългосрочни 
договора с двете централи. Отпадайки, сметката на потребителите ще намалее", обясни тя. 
Енергийният министър добави, че основна задача остава "Контур Глобал" да работи на свободния пазар и да се прекрати 
договора в рамките на взаимния интерес. 
По повод на високите цени на електрическата енергия за бизнеса, Петкова коментира, че през юли имаше рязък скок в 
цената на нашата борса спрямо останалите борси в региона.  
"В рамките на деня, цената наистина беше драстично по-висока. Тогава лично сезирах и КЕВР и КЗК с молба да бъде 
направена проверка. Държавата не подпомага никого. Няма подобни механизми", каза Петкова. 
Според нея желанието им е да създадат такъв либерализиран пазар, който да бъде в интерес на потребителите и бизнеса. 
Според Теменужка Петкова не е вярно твърдението на БСП, че за последните три месеца българските производители 
плащат най-високата цена за електроенергия в цяла Европа. 
"Има средни цени за месец юли, август, септември. Колегите могат да ги погледнат и да видят за какво става въпрос. През 
август само в рамките на 4 дни от месеца цените на Българската независима енергийна борса са били по-високи и то с 
малко от съседните борси", каза енергийният министър. 
Относно шпионския скандал с Движение "Русофили" Теменужка Петкова заяви, че страната ни има много добър диалог с 
Русия. Тя е съпредседател на междуправителствената комисия между България и Русия. 
"В областта на енергетиката проблем в нашите двустранни отношения няма", беше категорична Теменужка Петкова. 
Министърът на енергетиката заяви, че България работи усилено за диверсификация на природния газ. "Една трета от 
нашето потребление гарантирано е диверсифицирано от следващата година", добави Теменужка Петкова. 
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√ Индексът на икономическа свобода се крепи на еврочленството, борда и данъците 
България бавно се изкачва в индекса "Икономическата свобода по света" на института "Фрейзър", като в последното му 
издание за 2019 г. тя заема 37-о място от 162 държави и територии, на фона на 46-то място само преди година. 
Използваните данните в изследването са за 2017 г. 
Това съобщава Института за пазарна икономика. 
България постига най-високата си позиция заемана в индекса, но всъщност това е връщане на това най-високо място от 
2009 г., когато е пак на 37-мо. От 2009 до 2015 година има влошаване, а от 2015 г. се наблюдава обръщане на тенденцията. 
Няма изненади в подреждането на лидерите по икономическа свобода и тази година - на първите места се нареждат 
Хонконг (със стойност на индекса 8,91 от възможни 10), Сингапур (8,71) и Нова Зеландия (8,5), а челната десетка се допълва 
от Швейцария, САЩ, Ирландия, Обединеното Кралство, Канада, Австралия и Мавриций, като всички са със стойност на 
индекса над 8. На другия край на класацията са Венецуела, Либия и Судан, като повечето от страните на дъното са в условия 
на гражданска война, тежка икономическа криза или и двете. 
Индексът "Икономическа свобода по света" комбинира множество индикатори, които изграждат пет подиндекса - размер 
на правителството, правна система и защита на правата на собственост, стабилни пари, свобода на международната 
търговия и регулации. 
Тази година България е на 37-о място от 162 държави и територии, като се е изкачила с девет места в рамките на една 
година. Точно над нея се нареждат Испания и Швеция, а под нея - Израел и Белгия. Общият ръст в стойността на индекса 
е 0,12 - от 7,43 до 7,55. За сравнение, в първата година в която страната участва - 1985, стойността му е била 5,27. 
Динамиката и класирането на страната обаче далеч не е еднакво в различните категории на индекса: 
Регулации (7,78) - наблюдава се леко подобрение спрямо предходната година. България получава най-ниските оценки в 
този подиндекс за административните изисквания за правене на бизнес, както и поради наличието на корупция. Обратно, 
в регулирането на кредитния пазар, започването на бизнес и лицензирането страната получава близки до максималните 
резултати; 
Свобода на международната търговия (8,11) - България постига добър резултат поради членството си в ЕС, заради което 
категориите за мита и регулаторни пречки пред търговията са с висока оценка; 
Стабилни пари (9,43) - валутният борд остава гарант за стабилността на лева, като това е категорията, в която България 
традиционно постига най-добрите си резултати; 
Правна система и право на собственост (5,28) - изменението на този подиндекс е причината за чувствителното подобрение 
на общото класиране на България от изданието от 2018 г., въпреки това той остава най-слабият аспект на икономическата 
свобода у нас. Тук обаче своята роля играе изменение в множителя за равенството в третирането на половете, по който 
страната получава максимален резултат, на фона на 0,85 миналата година, което от своя страна я тласка нагоре спрямо 
тези с по-значителни полови неравенства. Реални увеличения има само при надеждността на полицията (0,13) и 
независимостта на съдебната система (0,16), но по втория индикатор оценката е изначално много ниска - 3,49 от 10. 
Размер на правителството (7,13) - в този компонент промени липсват. Оценката е сравнително ниска в резултат на високите 
държавни разходи и бюджетни трансфери и субсидии. Положително влияние обаче оказва благоприятният данъчен 
режим и, в частност, плоския данък. 
Динамиката на индекса, съчетана с тази на компонента за правната система, ясно демонстрират, от една страна, 
противоположните тенденции в тях, а от друга - реалната стагнация на икономическата свобода в България през 
последните години. На практика, последните значителни подобрения в страната са през годините на скокообразен растеж 
преди присъединяването към Европейския съюз, а оттогава повишенията в стойността на индекса са козметични. В същия 
период обаче изменението в оценката на правната система е в противоположна посока, а, както виждаме по-горе, 
тазгодишното подобрение е следствие от промени в методите на изследването, а не на реални повишения в качеството на 
правната среда. Що се отнася до останалите подиндекси, най-чувствително се повишават оценките в областта на 
стабилните пари, в следствие на по-ниските нива на инфлацията. 
Фокусът върху икономическата свобода и нейните многообразни аспекти далеч не е случаен. Нееднократно е 
демонстрирано, че високите равнища на икономическа свобода са движещ фактор зад по-високите доходи и стандарт на 
живот, по-ниските бедност и неравенство и по-високия икономически растеж. Въпреки номиналното подобрение на 
България в индекса на "Фрейзър" тази година обаче, последното десетилетие като цяло е такова на стагнация на 
икономическата свобода в страната, и битката за нейното подобрение не бива да бъде изоставяна. 
 
Economic.bg 
 
√ Караниколов: Скоро ще чуем решението на Volkswagen 
Според икономическия министър България е подобрила рекорда си в износа и има финансови буфери за справяне с 
бъдеща криза 
Скоро германският автопроизводител Volkswagen ще обяви официално решението си къде ще е новият му завод за 
автомобили в Източна Европа. Дотогава няма нужда от спекулации. Това коментира министърът на икономиката Емил 
Караниколов в ефира на bTV. „Докато ние не чуем, ние сме в състезанието“, заяви той. 
По думите му България е предложила най-добрите условия за инвестицията в новата фабрика, но темата за автомобилните 
заводи в Европа като цяло е много чувствителна. Това се дължи както на предстоящото излизане на Великобритания от ЕС, 
така и на изместването на фокуса от автомобилите с двигатели с вътрешно горене към електромобилите и рестрикциите 
по отношение на дизеловите коли. 
По отношение на вчерашния коментар на председателя на АИКБ Васил Велев, че за българската индустрия икономическата 
криза вече е дошла, Караниколов цитира данни от Националния статистически институт, че износът от България расте. 
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„Рекордът на България в износа е от 2008 г. – 30 млрд. лв. Вчера НСИ излезе със статистика, която показа, че от януари до 
юли имаме износ за 33 млрд. лв. 22.6 млрд. лв. към ЕС и 10.5 млрд. лв. към трети страни. Тоест ние подобрихме този 
рекорд“, каза икономическият министър. 
Караниколов напомни, че на 20 септември ще има национален икономически съвет, на който представителите на 
правителството ще се срещнат с тези на бизнеса и ще обсъдят бъдещи мерки за справяне със забавянето в промишлеността 
през последните два месеца. 
„Безспорно има забавяне, но то не е в България, а е в световен мащаб и се наблюдава от 6-7 месеца. У нас просто дойде 
по-късно, а дали ще се стигне до такава финансова криза като от 2008-2009 г., много от анализаторите казват, че няма, но 
ние сме длъжни с бизнеса да седнем. Тук е момента да похваля икономическия министър, който  много пъти е обвиняван, 
че не дава пари, но всъщност това е – когато има кризи, държавата да има буфери и да помогне“, обясни Караниколов. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Окончателно въвеждаме „роуминг като у дома“ 
Без допълнителни такси за разговори в ЕС 
Депутатите въведоха санкции за нарушения на правилата за цените на роуминг услугите в Европейския съюз. Те приеха на 
второ четене промени в Закона за електронните съобщения. 
Когато пътувате извън вашата страна в друга страна от ЕС (В този случай 28-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия), не трябва да плащате допълнителни такси за използването на вашия мобилен телефон. Вашите обаждания до 
мобилни или стационарни телефони, текстовите ви съобщения (SMS) и услугите с данни се таксуват по национални цени 
тоест цената е същата като за обажданията, текстовите съобщения и данните във вашата страна. Мобилните оператори 
могат да прилагат „политика за справедливо ползване", за да гарантират, че всички клиенти, използващи роуминг, имат 
достъп и могат да се възползват от правилата за „роуминг като у дома" (т.е. роуминг услуги на национални цени), когато 
пътуват в ЕС. Това означава, че вашият мобилен оператор може да прилага справедливи, разумни и пропорционални 
механизми за контрол, за да се избегнат злоупотреби с тези правила. 
Заради нарушения депутатите въведоха и мерки по прилагане на европейски регламенти относно достъпа до отворен 
интернет и роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на ЕС. От 15 май 2019 г. са в сила нови правила, 
ограничаващи цените, които доставчиците на съобщителни услуги с номера могат да налагат на потребителите за мобилни 
и фиксирани гласови и текстови съобщителни услуги в рамките на ЕС. С промените в Закона за електронните съобщения 
се цели своевременно да се въведе система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушение на тези 
правила. 
Предвидени са санкционни разпоредби за нарушение на изискването доставчиците да не прилагат цени на дребно (без 
данък върху добавената стойност) за потребители на регулирани съобщения в рамките на ЕС, надвишаващи 0,19 евро 
цента на минута за повиквания и 0,06 евро цента за текстови съобщения. За такива нарушения ще се налага имуществена 
санкция от 20 000 до 400 000 лева. 
 
√ Докладът за националната сигурност за 2018: Киберпрестъпленията у нас се повишават 
НС oдобри доклада за национална сигурност 
Отчита се повишение на честотата, обхвата и разнообразието на киберпрестъпленията в България. Това стана ясно от 
доклада за националната сигурност за 2018 г., който депутатите приеха вчера. 
Друг вид заплахи за сигурността са свързани с миграционния натиск към страната, като през 2018 г. тенденцията за 
неговото намаляване се запазва. Акцент е поставен върху влезлия в сила Антикорупционен закон, с който се е разширил 
кръгът от лицата, задължени да подават имуществени декларации. В борбата с тероризма се отправят препоръки за по-
засилено сътрудничество на международно ниво. 
Актуални остават деянията, свързани с нерегламентиран достъп и хакерски атаки към интернет сайтове на лица, държавни 
и частни организации, потребителски профили в различни социални мрежи и нерегламентиран достъп до пощенски кутии, 
се казва още в доклада. Като основни заплахи се сочат вирусите и шпионските програми и зловредни кодове. 
От БСП заявиха, че няма да подкрепят доклада, тъй като нямало анализи и оценка. 
Валентин Радев от ГЕРБ изрази своята благодарност към всичким които са раборили по доклада. По думите му през 
последните години БВП-то на страната ни е скочило 3ти, а безработицата е спаднала до 3,2 %. Той подчерта добрите 
птношение на България със съседките. Съпартиецът му Красимир Ципов коментира, че докладът е реалистичен, 
аналитичен и дава наистина реална оценка на състоянието на националната сигурност. По думите му контрабандата на 
цигари в момената е 5%, а преди 4 години е била 5-6 до 7 пъти по-голяма. Той заяви, че има сериозно увеличение на 
разкриваемостта на престъпността, особено по отношение на престъпленията срещу личността. Ципов отбеляза и 
намалявантето на инцидентите, пострадалите и жертвите след ПТП, които паднали средно с 15%.  
Георги Кръстев от Съвета за сигурност към МС бе категоричен, че в доклада за националната сигурност не са скрили нито 
един проблем в страната ни. Той посочи, че докладът е бил разгледан в Съвета по сигурността, където представители на 
президентството са направили предложения, които са били отразени. 
 
БНР 
 
√ Ограничения за камиони над 12 тона по пътищата  
Днес е последният петъчен ден за сезона, в който се ограничава движението на автомобили над 12 тона по 
автомагистралите и някои основни пътища. 
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По автомагистрала Тракия ограничението е днес от 18 ч. до 20 ч. само в посока от София до Пловдив; в неделя от 16 ч. до 
20 ч. само в посока от Бургас до София. 
По магистрала "Струма" в събота от 10 ч. до 14 ч. само в посока от пътен възел „Даскалово“ до гранично контролно 
прорускателен пункт „Кулата“. 
По автомагистрала "Марица" ограничението е в неделя от 16 ч. до 20 ч. само в посока от Свиленград до магастрила 
„Тракия“. 
 
√ ЕП ще изслуша Урсула фон дер Лайен по наименованието на новите ресори в Комисията 
Новоизбраният председател на ЕК Урсула фон дер Лайен ще бъде изслушана в Европейския парламент на 19 септември 
във връзка с наименованието на част от новите ресори в Комисията, съобщи председателят на Европейския парламент 
Давид Сасоли.  
Той добави, че изслушванията на новите еврокомисари ще се проведат в ресорните комисии на парламента между 30 
септември и 8 октоври, като всеки ден ще бъдат изслушвани по двама кандидати сутрин и двама следобед.  
Сасоли отбеляза, че някои от тях предизвикват учудване, както и че в нито един от тях не е открил  думите "миграция", 
"култура" или "изследвания". Не е достатъчно да се говори за иновации и младеж, за да се разбере, че става въпрос за 
култура и изследвания, уточни Сасоли. 
Пред "Хоризонт" анализаторът на програмите за европейски политики и институции от Центъра за европейска политика 
Пол Бютчър заяви, че вероятно ресорът на Маргаритис Схинас  - "Съхраняване на европейския начин на живот" ще бъде 
променен като име: 
"Мисля, че вероятно ще има нещо като "естетична" промяна на ресора на Схинас, като в крайна сметка, ще бъде сменено 
името му, тъй като то на практика предизвика комуникационно бедствие. Но не мисля, че съдържанието на ресора е така 
натрапчиво спорно. Ако променят името, смятам, че парламентът ще го одобри". 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви пред "Евронюз", че не харесва идеята европейският начин 
на живот да е противопоставен на миграцията. "Приемането на тези, които идват отдалеч, е част от европейския начин на 
живот", добави Юнкер. 
                                               
√ Има риск членките на ЕС да не осигурят разходите за отбрана за 2021-2027 г. 
Европейската Сметна палата оценява, че има реален риск страните-членки на ЕС да не са в състояние да осигурят 
заложеното увеличение на разходите за отбрана за периода 2021-2027 г. 
Какво още казват одиторите в публикувания доклад. 
От институцията отбелязват, че повишението, заложено в бюджета на ЕС за този период, е 22,5 млрд. евро в сравнение със 
заделените едва 2,8 млрд. за 2014-2020-а година. Според тях има реален риск до началото на следващия 7-годишен 
период да не бъде задействана подходяща система за контрол, която да съответства на такова увеличение.  
Одиторите подчертават, че отбраната е в основата на националния суверенитет и по тази причина е възможно да има 
сериозни стратегически различия сред страните-членки.  
"Критичен момент е дали ЕС е в състояние да допълва НАТО и така да се избегне дублиране и застъпване на функциите", 
смятат още от европейската Сметна палата.  
Одиторите подчертават, че военният капацитет на страните-членки е засегнат отрицателно от по-ниските инвестиции и 
орязването на бюджетите за национална отбрана през последните години, като се характеризира с високо ниво на 
дублиране и фрагментиране.  
"Това се дължи на липсата на общи технически стандарти, което е в ущърб на взаимната оперативност на различните 
въоръжени сили в Европа", се подчертава в документа. В него се добавя, че предстоящото оттегляне на Великобритания 
от Общността ще влоши допълнително ситуацията, тъй като тя отделя най-много средства за отбрана в ЕС - около една 
четвърт от общите разходи на всички страни-членки. 
 
√ Ново свиване на европейското индустриално производството през юли, но при негов отскок в България 
През юли 2019-а година индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейски съюз се сви за втори пореден 
месец, но в същото време производството в България нарасна за пръв път от февруари насам, показват данни на Евростат. 
Производството в рамките на еврозоната се сви през юли с 0,4% спрямо юни, когато отбеляза спад с 1,4%, докато 
очакванията на финансовите пазари за доста по-скромно понижение с 0,1 на сто. Това представлява отслабване на 
индустриалното и промишлено производство за втори пореден месец, което е знак, че рецесията в промишления сектор 
на единния валутен блок остава в сила и в началото на третото тримесечие. 
В рамите на еврозоната солидно понижение регистрират производството на стоки с недълготрайна употреба (спад с 0,8%) 
и енергийното производство (с 0,7%), с 2,3%) при добър отскок на средствата за производство (с 1,8%) и на производството 
на дълготрайни потребителски стоки (с 1,2%). 
Спрямо година по-рано производството в еврозоната се сви през юли с 2,0% след спад с 2,4% месец по-рано и очаквания 
за понижение с 1,4 на сто. Производството на годишна база в региона на единната валута нарасна за последно през 
миналия ноември. 
Евростат представи слаби данни и за индустриалното производство през юли в целия ЕС, но при добър отскок на 
производството в в рамките на България. 
Производството в ЕС се сви през юли с 0,1% спрямо юни, когато отбеляза спад с 1,4%, като на годишна база индустриалното 
производство се понижи с 1,2$ спрямо юли 2018-а след спад с 1,8% през юни. 
Според данните на Евростат индустриалното производство в България обаче нарасна през юли с 0,8% спрямо юни, когато 
се сви с 1,8%, като това представлява първо подобрение на месечна база от февруари насам. Това предполага, че 
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промишленият сектор в нашата страна сякаш опитва да се възстанови в началото на третото тримесечие от слабостта през 
второто тримесечие. 
На годишна база обаче промишленото производство в България се понижи с 0,9% след спад с цели 3,4% през юни. Това 
представлява свиване на производството спрямо година по-рано за втори пореден месец, след като за последно 
промишленото производство в нашата страна се понижи през декември 2018-а година. 
 
√ Уолстрийт се цели в рекордните върхове от юли след агресивни стимули на ЕЦБ и подновен търговски оптимизъм 
Американските акции продължават да поскъпват и по време на търговията в четвъртък, като основните фондови индекси 
на Уолстрийт доближават рекордните върхове от юли на фона на нови сигнали за прогрес в търговските преговори между 
САЩ и Китай и след решението на ЕЦБ да предприеме мащабни стимулиращи икономиката на еврозоната мерки в 
областта на паричната и лихвена политика. 
Индексът DJIA се повишава за седма поредна сесия на търговия, нараствайки с над 100 пункта (с 0,42%), а широкият индекс 
S&P500 се повишава с 0,4%, като и двата индекса са с по-малко от 0,5% под техните рекордни върхове от месец юли. 
Технологичният индекс Nasdaq Composite пък се повишава с 0,45% благодарение и на ново поскъпване на акциите на Apple 
Inc. в резултат на възприетите позитивно от инвеститорите предложения на технологичния гигант за новите смартфони от 
модела iPhone и новата услуга стрийминг ТВ за едва $5 на месец. 
Акциите на Apple поскъпват с 0,8% след вчерашен ръст с над 3%, като това представлява възходящо движение за четвърта 
поредна сесия на търговия. Благодарение на това пазарната капитализация на технологичния гигант успя да премине в 
сряда гройсмайсторската кота от 1 трлн. долара за пръв път от началото на ноември 2018-а година насам и вече около 1,02 
трлн. долара, изоставайки от лидера Microsoft с пазарна капитализация от 1,05 трлн. долара. 
От началото на годината акциите на Apple поскъпнаха с 43%, а на Microsoft - с 35,2%, като в същото време индексът на 
сините чипове DJIA нарасна с 16,8%. 
Подкрепа за продължаващия и днес инвеститорски риск-апетит оказват нови индикации за възможен прогрес при 
разрешаването на търговските спорове между САЩ и Китай. Агенция Блумбърг съобщи, че администрацията на Тръмп 
обсъжда предложение за ограничено временно търговско споразумение за Китай, което би забавило или дори отменило 
за пръв път някои от предстоящите нови американски митнически тарифи в замяна на ангажименти от страна на Пекин 
относно интелектуалната собственост и за покупки на селскостопански стоки от САЩ. Въпреки че в последствие източници 
от Белия дом опровергаха тази информация, инвеститорите продължават да бъдат позитивно настроени относно 
предстоящите в началото на октомври нови преговори на високо ниво между САЩ и Китай във Вашингтон, визирайки 
взаимните отстъпки по отношение на новите тарифи от страна на двете най-големи икономики в света. 
Позитивното представяне на пазарите на акции се дължи и на днешното решение на ЕЦБ да предприеме нови 
стимулиращи икономика на еврозоната мерки - намаляване на депозитната лихва до ново рекордно отрицателно дъно от 
-0,5% и рестартирането от 1-ви ноември на програмата за покупки на еврооблигации, като чрез нея ежемесечно ще бъдат 
наливане на паричните пазари в региона на единната валута 20 млрд. евро. 
Агресивните мерки на ЕЦБ сякаш бетонират допълнително инвеститорските очаквания, че през следващата седмица и 
Федералният резерв на САЩ ще намали отново основната американска лихва. 
След решението на ЕЦБ имаше първоначално понижение на доходността на държавните облигации, включително на 
ценните книжа на САЩ, но в последствие тя отново започна да нараства. Доходността на 10-годипшните книжа се повишава 
с 3,9 базисни пункта към 1,784%, достигайки най-високо ниво от началото на месец август, а доходността на 30-годишните 
американски облигации - с 3,2 пункта към 2,257%. 
Дори доходността на немските облигации парира първоначалния си спад, който беше факт след решението на ЕЦБ, и вече 
нараства в рамките на деня с 4,3 пункта към -0,518%, достигайки също най-високо ниво от началото на август. 
След известни колебание около края на заседанието на ЕЦБ, европейските пазари на акции също приключиха търговията 
в четвъртък с повишения. Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 приключи днешната търговия с повишение от 0,2%, 
френският CAC 40 - с 0,44%, италианският MIB - с 0,88% и британският FTSE100 - с 0,09%. Дори немският индекс DAX 30 
нарасна с 0,41%, въпреки че по-рано днес институтът Ifo прогнозира, че икономиката на Германия ще се окаже в рецесия 
през третото тримесечие на годината. 
 
БНТ 
 
√ 59 партии и 7 коалиции ще участват на местните избори през октомври 
От Централната избирателна комисия обявиха общо колко политически формации ще участват в предстоящите местни 
избори след като провериха подалите документите. Те са 66, като това е с 8 по-малко спрямо регистрираните за 
предишните избори. 
В състезанието за местна власт ще се включат 59 партии и 7 коалиции. Това показва равносметката от регистрацията, която 
приключи вчера. В законовия срок заявления са подали 64 партии и осем коалиции. 
Александър Андреев - говорител на ЦИК: Беше отказана регистрацията на 5 партии и 1 коалиция, тъй като документите, 
които бяха представени, не съответстваха на тези, които са предвидени. 
За сравнение в предишните мести избори формациите, които са се борили за подкрепата на избирателите, са били с осем 
повече - общо 74. 
ЦИК вече има и решение за процедурата по отчитане на преференции в листите за общински съветници. Когато в 
бюлетината не е отбелязано предпочитание, преференцията се брои в полза на водача. А за да може кандидат да заеме 
по предно място, той трябва да е събрал 7 на сто от действителните гласове на дадената кандидатска листа . 
Александър Андреев - говорител на ЦИК: Това е едно от измененията в Изборния кодекс, тъй като преди това бе 7% от 
общинската квота. 
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На 16 септември изтича крайният срок, в който партиите, коалициите и инициативни комитети трябва да се регистрират в 
Общинските избирателни комисии, а до 24 септември да регистрират и кандидатите си за местната власт. 
 
√ Бойко Борисов: България не се е отказала от Шенген  
България не се е отказала от Шенген, каза премиерът Бойко Борисов. Страната ни отдавна е изпълнила всички критерии 
за членство, охранява перфектно външните граници на ЕС и, рано или късно, ще бъде приета в свободното пространство 
без граничен контрол. Така Борисов коментира изказването си отпреди дни пред депутати от германския Бундестаг за 
подкрепата, която изразяват за членството ни в Шенген, но засега само на думи. За протеста на медицинските сестри 
премиерът припомни, че държавата вече е дала 86 милиона лева за тях. 
България не обръща гръб на Шенген и не е заемала такава позиция - така премиерът Бойко Борисов коментира 
посещението си в Бундестага. Думите му тогава били към депутатите, които подкрепяли България за членство. 
Бойко Борисов, министър-председател: Аз им казах - колеги, омръзна ми да ми говорите за "подкрепяме ви", ние отдавна 
сме в Шенген с всичко, което правим и ви охраняваме външната граница. Вие имате проблем с Шенген, защото между 
Австрия и Германия вече има Шенгенска граница, в смисъл без документ за самоличност не можеш да минеш. Така че 
тежестта на Шенген в смисъла, в който ние го казваме - вече го няма. Затова стига ми повтаряли, че ме подкрепяте за 
Шенген. Като ни подкрепяте, приемете ни. 
Премиерът беше категоричен, че България ще влезе в Шенген, не се е отказала и прави услуга на европейските държави, 
охранявайки перфектно външната граница с Турция. 
Бойко Борисов, министър-председател: Обаче рискът, когато сме в Шенген, като идват бежанците, да си останат тук, е 
100%. 
Ние в момента имаме нула натиск по турска граница, огромният, над 150 човека на ден ни е с Гърция. Идете на границата, 
снимайте и вижте. Изпратихме над 300 души командировани там, за да пазим гръцката граница само. 
Премиерът коментира и протеста на медицинските сестри, като заяви, че се наливат огромни пари в здравеопазването. 
Бойко Борисов, министър-председател: И аз искам двойно, кой не иска двойно, всеки иска двойно. Ние милиарди 
влагаме в инвестиции и вчера съм се карал на Ананиев къде са 50-те милиона, които дадохме, а те не са 50, те са 86. Да се 
оправдава той къде са. 
Премиерът каза всичко това в Божурище, където откри чуждестранна инвестиция в логистичен и дистрибуционен център 
за 200 млн. лв. Заради инвестициите в зоната на Божурище ще бъде построен нов Околовръстен път. 
Заради разрастващата се индустриална зона край Божурище Околовръстното на града трябва да бъде направено 
възможно най-скоро, заявиха премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката Емил Караниколов. Инвестицията 
ще е за около 50 млн. лв. 
Инвестициите в индустриалната зона в Божурище са за над 1 милиард и заради стотиците тирове, които преминават, 
трябва нова инфраструктура. Именно бързото й изграждане била целта на промените в Закона за държавната собственост, 
върху които президентът Радев наложи вето. 
Бойко Борисов, министър-председател: И затова именно искахме да променим и закона. Който беше спрян от Радев, 
защото ето в този момент сега отчуждителни процедури и всичко останало ще трае може би години, обжалвания и всичко 
останало. Ние не сме го правили, за да правим на инат на някого, точно обратното - на нас ни се правеше на инат. 
Околовръстният път на Божурище ще свърже бул. "Царица Йоана" с магистралата за Сърбия и индустрилната зона. 
 
√ Близо 100 милиона евро за чиста енергия ще вложат австрийски фирми у нас 
Близо 100 млн. евро за чиста енергия ще вложат в България австрийски фирми през следващата година. Това обяви 
премиерът на Долна Австрия Йоханна Микл-Лайтнер, която е на официално посещение у нас. Какви ще бъдат 
приоритетните области на сътрудничество между двете страни? 
Австрия остава сред най-големите инвеститори у нас. Приоритетните области на сътрудничество в момента са 
енергетиката, дигиталната свързаност и високите технологии. На срещата между премиера на Долна Австрия и българския 
министър-председател още веднъж са потвърдени добрите отношения между федералната провинция и нашата страна. 
Екатерина Захариева - министър на външните работи: Долна Австрия е един от важните търговски партньори за 
България. За 2018 г. износът от България е 127 млн. евро, а вносът е 75 млн. евро. 
Екатерина Захариева изрази увереност, че австрийският еврокомисар Йоханес Хан, който отговаря за финансите ще 
помогне за осигуряването на финансирането на външните граници в Евросъюза, каквато е България. 
Екатерина Захариева: Говорихме за това, колко близки са позициите на България и Австрия по европейските въпроси, 
кохезионната политика колко важна е за двете страни, и че трябва да защитим през следващия бюджет. 
Йоханна Микл-Лайтнер: Имаме много предизвикателства, с които трябва да се справим заедно - в центъра на външната 
политика поставяме подкрепата за западните балкани, повишаване на сигурността на страните членки на ЕС, опазване на 
външните граници. 
Предвижда се Долна Австрия да инвестира в зелена икономика у нас. 
Йоханна Микл-Лайтнер: Регионите могат да се развиват само тогава, когато има модерна иnфраструктура. Tова не 
означава само да се строят пътища и мостове, а също така да имаме общи проекти в областта на оптичния интернет, 
преработката на отпадъци, повишаване на качеството на питейните води, защита на климата. 
Долна Австрия се интересува и от опита на Пловдив като европейска столица на културата, тъй като смята да кандидатира 
свой град през 2024 година. 
 
√ Генералният директор на БНТ представи финансовото състояние на медията в НС  
Генералният директор на БНТ и общественият съвет на телевизията представиха пред парламентарната комисия по 
култура и медии състоянието на обществената телевизия в момента и бъдещите предизвикателства пред нея. Генералният 
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директор изрази притеснението си, че до 2022 г. се очертават дефицити в бюджета заради разпространението и вече 
подписани договори за спортни права. Емил Кошлуков предложи широка дискусия, за да се намери работещ вариант за 
финансиране на обществената телевизия. Идеята му беше приета от всички политически сили в медийната комисия. 
Прогнозният дефицит във финансите на БНТ за 2020 г. е 30 милиона лева. Бюджетът на телевизията не е актуализиран 
десетилетия, напротив - намаляван е. На този фон ръководството на телевизията призова за дебат - с политиците и 
обществото - за финансирането на БНТ. Аргументите на генералния директор: обществената телевизия е жизнено важна 
за развитието на демокрацията у нас. 
Емил Кошлуков - генерален директор на БНТ: Надявам се, че комисията по медии и култура ще разбере това и заедно с 
финансово ще направят своите стъпки. Ние ще извървим нашите - готови сме на реформи, на прозрачност, на откритост. 
Наистина за първи път от толкова години телевизията обявява конкурс за директор. Никога не се е случвало. Обявяваме 
конкурс за кореспонденти. Управляваме напълно прозрачно. Да, разбирам, че от нас се очакват неща, но няма как да стане 
с тези пари. За да имаме независима медия и да не се оплакват политиците, че сме зависими, че сме обективни, трябва да 
сме сигурни в парите си. Ако всяка година треперим за субсидията, ще се огъваме. И това е публичен факт. Искаме ли да 
имаме честна телевизия, трябва да имаме честно финансиране. 
От Комисията по култура и медии са готови на дебат с всички институции за бъдещото финансиране на БНТ. 
Вежди Рашидов - председател на комисията по култура и медии: Трябва да аргументираме финансовото министерство, 
премиера, че това наистина реално е необходимо. Когато ние сме аргументирани и ги убедим, те са нормални хора като 
са убедени ще търсим първите, аз ги наричам да започнем да инжектираме по малко. По-добре малко отгоре, отколкото 
нищо. Да започнем този процес на оздравяване на телевизията и като финанси, и като програмен продукт да бъде по-
добър по-атрактивен. Ще правим и закони, разбира се, аз давам дума, че са необходими закони. Всички знаете, че 
страшното е дори мандатът, който за мен мисля, че е много важен - да вдигнем мандата. 
В началото на следващата седмица ръководството на БНТ ще предостави на депутатите от бюджетната и медийната 
комисия доклада за финансовото състояние на БНТ, за да може в четвъртък да седнат за ново обсъждане на финансирането 
на телевизията. 
 
√ НС прие окончателно промените в Закона за лова  
Парламентът окончателно прие промените в Закона за лова и опазване на дивеча. Част от тях бяха внесени заради 
епидемията от африканска чума по свинете. Целта на нововъведенията е да може държавата да реагира адекватно на 
епидемии и болести по животните. 
Една от промените е, че министърът на земеделието еднолично със своя заповед ще може да променя сроковете за 
ловуване на някои видове дивеч според конкретната обстановка след съгласуване с министъра на околната среда и водите 
като част от мерки по профилактика за ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. 
Промените бяха внесени от ПГ на „Обединени патриоти“ и са въз основа на мерки за увеличаване на запасите на дивеча и 
усложняването на епизоотичната обстановка, свързана с разпространение на африканската чума по свинете, която води 
след себе си икономически загуби. 
 
√ Изслушването на Иван Гешев за главен прокурор ще е на 24 октомври 
Изслушването и гласуването на кандидатурата на номинирания за главен прокурор - настоящият заместник-главен 
прокурор Иван Гешев, ще е на 24 октомври от 10 ч. Това реши единодушно Пленумът на Висшия съдебен съвет, съобщи 
БНР. Решението беше взето без дебат. 
 
√ Какво се изгаря в ТЕЦ-овете - коментар на Меглена Антонова и Атанас Тасев  
Има няколко централи, които са заявили интерес за изгаряне на отпадъци, на някои вече е дадено разрешение, каза в 
студиото на Сутрешен блок Меглена Антонова, координатор "Климат и енергия" на "Грийнпис" - България. 
Гост по темата беше и енергийният експерт проф. Атанас Тасев. 
В тези, в които е дадено разрешение, се изгарят смесени битови отпадъци, включително и отпадъци от индустрията, от 
горското стопанство, разясни тя. 
Меглена Антонова, координатор "климат и енергия" на "Грийнпис" - България: Това може да бъде опасно, когато този 
вид смесен отпадък се изгаря в инсталация, която не е изградена за цели за изгаряне на този вид гориво. По-голямата част 
от централите, в които това се случва, които те са заявили такова инвестиционно предложение или вече са получили 
разрешение, не са били изграждани за изгаряне на отпадъци, те са били изграждани за изгаряне на въглища. 
За нас притесненията са основателни, че тези централи няма да могат да спазват изискванията на това да не се замърсява 
допълнително въздуха, подчерта Антонова. 
Проф. Атанас Тасев припомни, че протестът в Русе преди 30 години е свалил властта, така че не трябва да се подценява. 
Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт: От друга страна обаче чухте представителя на РИОСВ, че става въпрос специално 
в ТЕЦ-Русе за изгаряне на био маса - това е слама, която не само, че не е недопустима, а и е полезна, защото изгарянето на 
био маса намалява емисиите въглероден диоксид. Подобен експеримент беше направен преди 6 или 7 години в т.нар. 
американски централи да се изгаря дървен материал, отпадъчният дървен материал, но беше спрян, т.е. получи 
положително разрешение и беше спрян от Министерство на земеделието, именно поради това, че можеше да изчерпи 
лесната масова страна, така че щом се касае до био масата, няма проблем. 
 
√ Какви зеленчуци и месо ядем?  
Последните 4-5 години има израстване в търговската практика, 3-4 дена говорене по медиите обаче раздвижва пазара, 
това предполага самите потребители да се информират по-добре, за да не се тревожи пазарът. Това коментира Владимир 
Иванов, председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата. 
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Има периоди от годината, в които българското производство значително надвишава вноса, в други периоди заради 
климатични особености вносът е с по-високи нива, коментира Иванов. 
По думите му през последните 4-5 години има увеличаване на производството на домати, както и в качеството. 
Кризата с чумата по свинете не е само български проблем, пазарът на свинско месо - цените на световния пазар са 
стабилни, няма стрес на пазара. Свинско месо ще има, загубите обаче за българската икономика ще са големи, коментира 
Владимир Иванов. 
 
√ 14 български предприятия изнасят млечни продукти за Китай  
14 български предприятия изнасят млечни продукти за Китай, съобщиха от министерството на земеделието. Първите 
четири от тях бяха одобрени от Генералната митническа администрация на Китайската Народна Република (КНР) през юли 
2019 г. 
В началото на септември тази година одобрение за износ получиха още 10 български предприятия. 
Министерството на земеделието и Агенцията по храните полагат всички усилия за възможно най-скорошно одобряване от 
Генералната митническа администрация на КНР и на още 7 български предприятия. 
 
√  "Нощ 2019" в Пловдив предлага множество културни събития 
Най-дългата нощ се завръща в Пловдив - от днес в продължение на три вечери градът ще отвори многобройните си музеи 
и галерии за широката публика. 
За четиринадесети път събитието обединява местни, национални и международни проекти. В програмата са включени 110 
предложения към публиката от всички сфери на изкуството - театър, кино, визуални изкуства. В Нощта се включват и много 
читалища, библиотеки, религиозни храмове и общностни центрове. Артисти ще излязат на площадите на града, ще отворят 
и театрите, а музикалните клубове са приготвили многобройни изненади. Предвидени са и събития за най-малките. 
 
√ В Хелзинки започва неформална среща на финансовите министри от ЕС 
Засилване на мерките за борба с климатичните изменения, хибридните заплахи и устойчивостта на структурата на 
финансовите пазари са част от темите, които ще коментират финансовите министри. 
Брюксел пък ще бъде домакин на преговорите във формат Турция-ЕС. Очаква се да бъде обсъден процесът на преговори 
на Анкара за присъединяване към Евросъюза, финансовото сътрудничество, включително предприсъединителните 
фондове. Миграцията, сигурността и отбраната също са част дневния ред на делегатите. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Пътни казуси на фокус - министър Петя Аврамова 
- ТЕЦ-овете и боклуците - каква е опасността от изгарянето им? 
- Какъв въздух дишат русенци? - хора и институции в търсене на решение 
- Цените през септември - колко струват основните продукти на пазара? 
- В минутите на синоптика: какво ще е времето на първия учебен ден? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Задържаха британец, осъждан за педофилия, в Сливен - какво е правил в ромската махала на града? 
- Ще инвестира ли автомобилен гигант в завод у нас? В студиото - министърът на икономиката Емил Караниколов; 
- За русофилите и русофобите и шпионския скандал у нас - ген. Атанас Атанасов; 
- Ще има ли противогрипни ваксини за всички пенсионери? Коментар на д-р Ангел Кунчев; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Игри на шпиони, игри на интереси. Говори президентът Росен Плевнелиев. 
- Британски педофил - пастор в Сливен. Извършвал ли е престъпления у нас? 
- Бъбреци за продан. Минава ли през България канал за трафик на органи? 
- Подарък с изтекъл срок на годност? Защо състезатели получиха бира негодна за пиене от две години и половина? 
- Луксозни цени - мизерни условия? Кой провали почивката на група българи в Турция? 
- Живот без самоличност. Как жена остана без гражданство и валидни документи? 
- Без стена заради строеж на нова сграда. Кой е отговорен? 
- "Неделята на NOVA". Какво ще видим в най-новото токшоу? 
- Група "ЕКС". Какво събра Ерол Ибрахимов, Светльо Витков и Кольо Гилъна? 
- Училище на село. Доброволци учат деца на селски живот. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 13 септември 
София. 

- От 11.30 часа в сградата на направление „Архитектура и градоустройство" към Столична община на ул. „Сердика" 
5 ще се проведе пресконференция, на която кметът Йорданка Фандъкова и министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще представят проект за изграждане на Зелен ринг 
в София. В събитието ще участва главният архитект на София Здравко Здравков. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 часа в двора на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" на ул. "Пиротска", № 17А, 

пожарникарите ще отбележат своя празник. 
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- От 13.30 часа в Дома на Европа в София (ул. Г. С. Раковски 124) ще се проведе публичен дебат с Мауро Петричоне, 
генерален директор на генерална дирекция "Действия по климата" в Европейската комисия. 

- От 15.00 ч. в Зала „Средец" на хотел „Централ", бул. „Христо Ботев" 52 ще се проведе заключителна среща - 
представяне на резултатите на проект „София и Европа за младите - 3D - демокрация, диалог и дебат". 

- От 16.00 часа в Северен парк, ще бъде отбелязан празникът "Средата на есента". 
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на отчета 
за касово изпълнение на бюджета, отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на 
Общината, отчет на капиталовите разходи и за състоянието на общинския дълг за 2018 г. 

*** 
Габрово. 

- От 14.00 часа в библиотеката на Техническия университет ще се състои конференция на тема „Обучение на 
работното място и активно учене във висшето инженерно образование". 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в офиса на СДС в града ще се проведе пресконференция. 
*** 
Кърджали. 

- От 09.30 часа ще бъдат поднесени цветя на паметника на загиналите служители на МВР. 
- От 16.00 часа ще се проведе награждаване на отличените служители на пожарната безопасност в залата на 

Областната администрация. 
*** 
Ловеч. 

- От 17.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе Общинско заседание. 
*** 
Пловдив. 

- В 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на КНСБ и Инспекцията по труда на тема 
"Заплашва ли човешки животи сивата икономика в България?". 

*** 
Разград. 

- От 14.00 часа в ОДМВР-Разград ще се проведе месечният брифинг на директора. 
*** 
Сливен. 

- От 17.00 часа в зала „Май" ще се проведе второ обсъждане на намерението за поемане на общински дълг за 
ремонт на лифта и други проекти. 

*** 
Смолян. 

- От 16.00 ч. в офиса на Коалиция за развитие на Община Смолян (КРОС) ще се проведе пресконференция. 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 ч. в стая 317 на общината ще заседава Постоянна комисия „Икономическа политика, общинска 
собственост и контрол по сделките с общинско имущество". 

- От 13.30 часа в зала 203 на общината ще заседава Постоянна комисия „Здравеопазване и социална политика". 
- От 11.00 часа в зала 363 на общината ще се състои представяне на идейния проект за изграждане на градски 

стадион на мястото на съществуващия терен на стадион "Панайот Волов". 
 


