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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Списание "Икономист" 
 
√ Правната комисия одобри отпадането на съкратеното прозиводство в тежки случаи 
Окончателното решение обаче ще бъде взето следващата седмица  
За по-малко от пет минути депутатите от парламентарната правна комисия подкрепиха предложението на БСП, 
"Обединени патриоти" и Воля за отпадане на съкратеното следствие за умишлени убийства и тежки телесни повреди. 
Въпреки че и депутатите от ГЕРБ гласуваха "за", председателката на правната комисия Анна Александрова обясни, че е 
възможно преди второто четене те да предложат съкратеното следствие да остане при тежките телесни повреди. 
"Защото смятаме, че с тежките телесни повреди - изнасилване и блудство, ще се задръсти цялата система. Ще се върнем 
2007-а година, когато 268 000 преписки бяха прекратени. Нали разбирате, че тежките телесни повреди са твърде много 
като обем работа. Такава идея имаме, но не е категорично, разбира се. Това е като предложение. Нека да чуем и главния 
прокурор какво мисли, и съдиите от Върховния Касационен съд и следващия вторник да го обсъдим и да чуем всички какво 
мислят“. 
Очаква се текстовете, около които се обединят другия вторник депутатите от правната комисия, да бъдат подложени на 
гласуване още на следващия ден, каза още Александрова. 
 
Investor.bg 
 
√ 28 общини ще могат да кандидатстват за 14,5 млн. лв. за саниране 
Безвъзмездната помощ ще се предоставя за предложения, класирани по критерии, които отчитат намаляването на 
емисиите на СО2 
28 български общини ще имат достъп до 14,5 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени 
сгради, съобщават от регионалното министерство. 
Средствата се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Оперативна 
програма "Региони в растеж" (2014-2020 г.) по мярката "Енергийна ефективност в периферните райони-3".  
Насоки за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  са публикувани за 
обществено обсъждане, заедно с проекти на документи по процедурата чрез подбор на проектни предложения по 
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Проектът на насоки за 
кандидатстване включва условията за кандидатстване условия за изпълнение на проектните предложения.  
Основна цел е с инвестицията да се повиши енергийната ефективност на обществените сгради и жилищния сектор в 
опорните центрове от 4-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено  развитие на България за периода 
2013-2025 г. Това са  градовете: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, 
Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, 
Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан, Червен бряг. 
Процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ е с индикативен общ бюджет от 14,5 млн. лв., като 
окончателният размер средствата ще бъде определен при публикуване на Насоките за кандидатстване.  
Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя на база подбор на проектни предложения, класирани по критерии, 
които отчитат намаляването на емисиите на СО2, ефективност и целесъобразност на инвестицията за енергийна 
ефективност и др. Основните дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в допустими за 
финансиране публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от 
образователната, културната и социалната инфраструктура и в многофамилни жилищни сгради.  
Общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината. Ще се финансират мерки за повишаване на 
енергийна ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за 
отопление, обновяване фасадите на сградите и повишаване на срока на експлоатация и др. 
 
√ Над 20 млрд. евро трябва да се инвестират в пътищата на Западните Балкани до 2030 г. 
ЕС ще продължава да подкрепя изграждането на инфраструктура в Балканския регион, посочи транспортният 
министър Росен Желязков на кръгла маса в Подгорица, Черна гора  
Над 20,6 милиарда евро са необходими за модернизиране на основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) на 
територията на шестте държави в района на Западните Балкани. Това обяви министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Росен Желязков на регионална кръгла маса в Подгорица, Черна гора, съобщи пресцентърът на  
транспортното ведомство. 
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Той смята, че тези инвестиции са непосилни за бюджетите на отделните страни, затова „вярваме, че Европейският съюз 
ще продължава да подкрепя изграждането на инфраструктура в Балканския регион”. 
Росен Желязков посочи, че през последните години са предприети много инициативи на европейско и 
междуправителствено ниво, което показва амбицията на Европейската комисия и на държавите, за развитие на 
транспортния сектор в Западните Балкани. 
Като пример той даде създаването на железопътния коридор за товарни превози „Алпи–Западни Балкани“, който свързва 
пет държави – Австрия, Словения, Хърватска, Сърбия и България. 
Транспортният министър напомни, че в същото време Европейската комисия прие предложението на България, връзките 
на страната към Сърбия и Северна Македония да бъдат включени към приоритетния коридор от основната 
Трансевропейска мрежа - „Ориент/Източно–Средиземноморски“. 
По думите на Желязков принадлежността на тези участъци към коридора ще бъде потвърдена в новия Механизъм за 
свързване на Европа след 2021 г. 
Българският министър заяви, че развитието на ефективна транспортна мрежа в Европа и съседните региони, изисква не 
само огромни финансови ресурси, но и добра координация, единни стандарти и процедури. „Затова е важно да бъдат 
изградени липсващите участъци от общите коридори на територията на Западните Балкани, както и да бъдат 
модернизирани съществуващите трасета“, добави той. 
Сред железопътните проекти, които ще подобрят свързаността в направлението Изток – Запад, в частта от София до 
страните от Западните Балкани, са модернизацията на жп линиите от София до границите със Сърбия и Северна 
Македония. 
„Българското правителство работи по изграждането на магистрали и високоскоростни пътища, които са продължение на 
Трансевропейската транспортна мрежа към Западните Балкани и се финансират от Европейския съюз и държавния 
бюджет”, каза още Росен Желязков за развитието на пътната мрежа. 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев взе участие във форума "30 години от промяната"  
Президентът Румен Радев участва във форум, посветен на 30-ата годишнина от промяната у нас и по повод 25-ата 
годишнина на фондация "Фридрих Еберт" в България. В изказването си той посочи, че основните въпроси на прехода са: 
достатъчно демократични ли са устоите на държавата и има ли реално разделение на властите. 
Това, което се случи в последните 30 години беше свързано с дълбоки, понякога съпроводени с катаклизъм обществено-
политически промени, и това бързо ни лиши от илюзията, че преходът е еднократен акт, каза президентът Румен Радев. 
По думите му преходът се оказа сложен, многовекторен, дълбок процес, зареден с много енергия, надежди и очакване, 
но и с много превратности и разочарования. Изрази увереност, че ще продължат усилията България да се превърне в 
нормална европейска държава с висок стандарт и качество на живот, сигурност за хората, качество на обществени услуги.  
Румен Радев, президент на Република България: А това няма как да постигне, ако не осигурим тази необратимост на 
демократичните процеси, ако не осигурим силни, но прозрачни, отчетни и отговорни български институции и най-вече 
силно,свободно, инициативно гражданско общество, което да бъде овластено и да може да участва и в управлението, и в 
контрола. 
В рамките на форума беше открита и изложба "30 години преход в 30 снимки" на фоторепортера Иван Стоименов. 
Иван Стоименов, фотограф: С падането на Берлинската стена всички очаквахме, че нещо ново ще ни се случи. Надеждите 
бяха големи, но както виждаме демокрацията се оказа, че не е чак толкова лесно нещо. 
В изказването си пред форума посланикът на Германия у нас Кристоф Айхорн каза, че за него изминалите 30 години може 
да се характеризират с една дума - свобода. 
 
√ Кръгла маса в парламента за координацията на миграционния процес в Европа  
Организатори са председателите на вътрешната и външната комисия в Народното събрание, съвместно с Международния 
център за развитие на миграционната политика. 
Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са очакванията на България за всеобхватен подход към проблема и начините за 
преодоляване на политическата безизходица около общоевропейската миграционна политика. 
Във форума ще участва и министърът на вътрешните работи Младен Маринов. 
 
√ Откриха новата Академична година в Софийския университет  
Вчера тържествено беше открита новата Академична година в най-старото висше училище у нас - Софийският университет. 
В словото си ректорът професор Анастас Герджиков отговори на упреците, че университетът отново не е запълнил всичките 
си места, като каза, че студентите не намаляват, напротив - увеличават се. На официалното откриване на учебната година 
присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова. 
По традиция новата учебна година започна с поднасяне на цветя пред паметниците на двамата големи дарители - братята 
Евлоги и Христо Георгиеви. Поднесоха ги ректорът проф. Анастас Герджиков и вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Тази година първокурсниците тще са 4455 в 119 различни специалности. 
Михаела Гаджалова, 1 курс, "Българска филология": Аз основно тук исках да кандидатствам, за тук съм се борила най-вече 
и надявам се всичко да е нормално. 
Мали Марай, 1 курс " Международни отношения": - БНТ: С какво настроение идвате на първия учебен ден? - С ентусиазъм, 
надявам се да е много интересно, много забавно и нали малко труд да положим. 
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В Аулата, словото на ректора беше отговор на медиите, които според него отново са били изненадани от незапълнените 
места в Алма Матер. Проф. Герджиков обясни, че те не са критерий за каквото и да било, защото са аритметична разлика 
между одобрените места и приетите студенти. 
Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет: Не е вярно и това че в Софийския университет доста 
повече от половината студенти са софиянци, а разкриването на специалност медицина явно не е грешка, защото 
желаещите не са малко... И накрая не е вярно и това, че кандидатствалите или записалите се намаляват, тази година и 
едните, и другите се увеличават. 
Ректорът обяви началото на новата Академична година, а студентите бяха поздравени от вицепрезидента Илияна Йотова.  
Илияна Йотова, вицепрезидент: Запомнете едно, като бивш възпитаник на този университет, когато някой ви пита къде 
сте завършили достатъчно е да кажете само "Университета". На добър час! 
В края на церемонията своите студентски книжки получиха 30 първокурсници, лауреати от олимпиади. 
 
√ Стартира Единната система за туристическа информация 
Единната система за туристическа информация стартира официално. От днес всички собственици на места за настаняване, 
задължително трябва в реално време да подават информация за гостите си към системата. В противен случай подлежат 
на глоба. Целта е да се изсветли сектора и на едно място да има централизирана информация, до която Туристическото 
министерство, МВР, НАП, общините и НСИ да имат достъп по всяко време. 
Данните за всеки турист по всяко време да бъдат на едно място. Това е идеята на ЕСТИ. 
Иван вече е въведен в системата. За това се погрижи Георги Гърбев, собственик на къща за гости разказва, че лесно се 
работи с новия софтуер, но ако с бизнеса се занимава само един човек, ще му бъде натоварено. 
Георги Гърбев, собственик на къща за гости: Отнема десетина минути на всеки човек. 
Основният плюс на ЕСТИ е, че хотелиерите няма сами да подават едни и същи данни в различни ведомства, смятат от 
бранша. 
Димитър Колев, управител на хотелски комплекс: И ще е ясно, че всички хотели, въвели и регистрирали се в ЕСТИ, са 
изцяло в светлия сектор. 
А според Националния борд по туризъм тази система е сред най-умните ходове на министерството. Защото слага край на 
статистическия хаос в сектора. До сега НСИ и министерство събираха данни чрез съвсем различни инструменти. 
Мартин Захариев, зам.-председател на УС на Сдружение Национален борд по туризъм: По национална статистика имаме 
3 хил и отгоре места, а в регистъра на Министерството на туризма имаме близо 19 хил. та и малко повече. Значи това е 
близо 6 пъти разлика. Така да се каже държавата не знае какво прави в левия си и в десния си джоб. Проблемът е, че 
инвеститорите - местни, чуждестранни, които искат да са участници в този пазар, нямат реалната картина каква е 
конкурентната среда, в която се случва инвестицията. 
Затова днес е крайният срок за включване в системата. 
Мартин Захариев, зам.-председател на УС на Сдружение Национален борд по туризъм: Не е възможно да осъществяваш 
този вид дейност, туристическа дейност като място за настаняване, ако не си въвел системата ЕСТИ. Така че никой не бива 
да си прави илюзиите, че ще остане настрани от тази система на контрол. 
Тези, които отлагат ще бъдат глобявани. При първо нарушение санкцията е между 1000 и 3 хил. лева, при второ - двойно 
повече, а при трето - обектът се затваря. 
 
√ Държавата започва да изкупува частни гори 
Държавата започва изкупуването на частни гори. За целта в бюджета са предвидени 1 млн. лв., съобщи земеделският 
министър Десислава Танева. В сделките ще могат да участват само физически лица. 
Желаещите да продават трябва да подадат своите документи до 15 януари в държавните горски предприятия и стопанства 
в страната. 
При една процедура собственикът може да продаде на държавата не повече от 50 дка горски масиви. С предимство ще 
бъдат предложилите най-ниска цена. 
Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите: Какви горски територии изкупуваме - само дребни, на 
частни стопани. С предимство са граничещите до държавни горски предприятия, с една единствена цел - тяхното опазване. 
Най-големите нарушения са в горски територии, които са дребни, разпокъсани, на частни собственици и които няма как да 
бъдат опазвани. 
 
√ Проектът "Белене" с лиценз до края на годината  
До края на годината или най-късно в началото на следващата година, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) трябва да 
лицензира проекта за изграждане на АЕЦ "Белене" с оглед промените в законодателството и изискванията на Европейската 
комисия. 
Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова по време на церемония, на която беше официално подписан 
договорът за удължаване на лицензията на Шести блок в АЕЦ "Козлодуй", предаде репортер на БГНЕС. 
Председателят на агенцията Лъчезар Костов потвърди, че в "обозримо бъдеще, до месеци", ще бъде издаден 
необходимият лиценз. 
На срещата присъства директорът в "Росатом" Сергей Маргелов, който заяви, че компанията му следи с интерес 
конкурсната процедура за стратегически инвеститор. Той припомни, че през август руснаците са подали заявка за участие 
в конкурса заедно с още 12 кандидати. 
"По отношение на участието в консорциуми, безусловно ние приветстваме такъв формат. Осъзнаваме, че такъв голям 
проект не може да бъде реализиран само от една компания. Ако в рамките на преговорите бъде сформиран такъв 
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консорциум, при подаване на заявката, това бъде разгледано и одобрено от българската страна, "Росатом" ще участва в 
него", каза той. 
"Сега процедурата се разглежда и топката е в българската страна. Твърде рано е да се говори за каквито и да било имена 
на партньори и форми на участие", обясни руският представител. 
 
√ Започна приемът на документи за компенсация от природни бедствия за 2019 г.  
Започна прием на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, 
причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, съобщиха 
от ДФЗ. Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 15 октомври 2019 г. Финансовото 
подпомагане ще бъде изплатено до 8 ноември. Утвърденият финансов ресурс за 2019 г. по схемата е от 2,144 млн. лева. 
Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., при следния интензитет от производствените 
разходи по култури: 
Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед - до 30%; 
Фуражни култури - до 80%; 
Плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически култури - до 80%; 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи 
следствие на настъпили през 2019 г. неблагоприятни климатични условия. 
Земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се помощ. Практиката 
показва, че в голяма част производителите не застраховат продукцията си. Това изискване не се отнася за щетите, 
причинени от суша, както и измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения. При тях помощта се изплаща без 
редукция. 
 
√ МВнР: Препоръчва се международен паспорт при пътуване до Острова през 2020 г.  
Министерството на външните работи препоръчва на българите, които през 2020 г. планират пътуванe във Великобритания, 
да носят със себе си валиден международен паспорт с биометрични данни. Ако се стигне до Брекзит без сделка, 
британското правителство планира постепенно да ограничи пътуванията от и за Великобритания с лични карти през 
следващата година. 
 
√ Президентът на Австрия назначи ново служебно правителство  
Президентът на Австрия Александър ван дер Белен назначи служебно правителство. Предстоят преговорите за 
сформиране на новата коалиция. 
Според австрийското законодателство, сегашното правителство трябва да подаде оставка и да положи клетва като 
служебно, докато новото бъде избрано. Президентът Белен обяви, че ще започне преговори с всички партии. Още тази 
седмица ще даде мандат на победителя от изборите Себастиан Курц. 
 
БНР 
 
√ БАН чества 150 г. от основаването си  
Българската академия на науките чества днес 150 години от основаването си. Най-голямата научна организация у нас е 
правоприемник на учреденото на 12-ти октомври 1869 година в румънския град Браила Българско книжовно дружество. 
С изложба на открито и награждаване на млади учени ще бъдат открити тържествата. 
Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие изложбата на Моста на влюбените на НДК в 11:30 часа. 
Министърът на образованието Красимир Вълчев ще награди ръководителите на най-успешните проекти за подпомагане 
на млади учени и докторанти в академията. 
По повод годишнината БНБ пусна в обръщение сребърна възпоменателна монета. Предстои валидирането на пощенска 
марка, както и провеждането на поредица от специални събития. Сред са дни на отворените врати в институтите на 
Академията, научни конференции, семинари. 
Кулминацията е тържествен концерт спектакъл, който ще се състои на 12-и октомври в зала 1 на НДК. На тази дата музеите 
и ботаническата градина на БАН ще бъдат с вход свободен за посетителите. 
 
√ Изтича срокът за подаване на данни към Сметната палата от участници в местния вот  
Днес изтича срокът, в който регистрираните за участие в местните избори партии, коалиции и инициативни комитети 
трябва да подадат в Сметната палата първите данни за предизборната си кампания, подчертават от ведомството. 
Освен наименованията на участниците във вота, включително подкрепящите ги формации и инициативни комитети, трябва 
да се декларират и имената на дарителите и произхода на средствата. Това е първата кампания, в която могат да се правят 
дарения и от фирми. 
За даренията от физически лица няма лимит. 
Още за предизборната кампания и финансирането на участниците в нея ще чуете в предаването "Преди всички" след 8.30 
ч. Събеседници по темата ще бъдат председателят на Сметната палата Цветан Цветков и икономическият експерт Мартин 
Димитров. 
                                               
√ Емил Кошлуков: Случилото се в „Референдум“ е резил  
Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков определи случилото се снощи в предаването „Референдум“ като „резил“ и 
обеща да компенсира ощетените участници в предизборната дискусия с каквото е възможно. „БНТ няма да търпи подобно 
отношение и поведение в ефира“, подчерта Кошлуков. 
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В началото на предаването лидер на партия и кандидат за кмет на столицата нападна представител на друга формация с 
обвинения, че участва в управлението от името на една от опозиционните политически сили. 
Двамата размениха обидни реплики и това попречи на нормалното протичане на дебатите и предаването като дори се 
наложи то да бъде прекъснато за няколко минути, а в студиото влязоха и служители на реда. 
 
√ Има ли МВР административна готовност за смяната на личните документи през 2020-а 
Интервю на Лора Търколева с Иван Иванов в предаването „Преди всички“ 
„През следващата година предстоят сериозни затруднения с издаването на документите за самоличност, включително и 
на тези за пътуващите към Великобритания“. Това прогнозира пред БНР Иван Иванов, зам.-председател на 
парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и депутат от БСП. 
От Министерството на външните работи препоръчаха при Брекзит без сделка от 2020 година българите да пътуват с 
международни паспорти с биометрични данни. 
„По данни на МВР през 2020 година личните си документи ще сменят 1,6 млн. българи, което допълнително ще натовари 
издаването на карти и международни паспорти. А техническата подготовка на МВР за това не е розова. Съмнявам се, че 
вътрешното министерство ще изпълни всички набелязани мерки за справяне с проблема, защото се планира да има 
изнесени точки за подаване на документи, но към днешна дата МВР няма техническата подготовка за това“, допълни 
Иванов в предаването „Преди всички“. 
Според депутата по отношение на законодателни промени би могло да се водят разговори: 
„Но не виждам в последния момент какъв ефект ще дадат те, защото по-големият проблем е административната готовност 
на МВР да поеме такъв поток от хора“. 
Иванов сподели, че не очаква да види наплив от български граждани, които да си правят лични карти с чипове заради 
оскъпяването на услугата, а и заради компрометираната киберисгурност на институциите в страната. 
 
√ Обсъждат предизвикателствата пред пазара на труда във ВТУ 
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е домакин на дискусия, посветена на предизвикателствата, 
които поставя дигитализацията пред пазара на труда. 
Със студенти, преподаватели, представители на синдикални, работодателски и неправителствени организации и граждани 
ще бъде обсъдена динамиката на пазара на труда с изчезващи и нови професии, както и преходът от студентската скамейка 
към работното място, който може да бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии. 
В дискусията във ВТУ ще се включат президентът на КНСБ Пламен Димитров и заместник-министрите на образованието 
Карина Ангелиева и на труда Зорница Русинова. 
 
√ "Топлофикация София" в готовност за отоплителния сезон  
„Топлофикация София” ЕАД има пълна готовност да стартира новия отоплителен сезон. Според нормативната уредба 
общото включване на отоплението в София може да започне след три последователни дни със средноденонощна 
температура по-ниска от 12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството следи постоянно прогнозата за 
времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания. 
Преди старта на новия отоплителен сезон от „Топлофикация София” ЕАД напомнят на клиентите си да приключат всички 
ремонти по вътрешните инсталации и в случай, че са източени, да ги запълнят отново. Отоплението няма да бъде включено 
в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена. 
„Напомняме на клиентите да отворят максимално вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително 
обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е да бъдат проверени и дисплеите на електронните уреди за дялово 
разпределение, монтирани върху радиаторите. Ако има изгаснал дисплей, абонатите трябва да се свържат с топлинния 
счетоводител. 
Потребителите имат възможност, при желание от страна на всички живущи в етажната собственост, да поискат пускане на 
отоплението преди настъпването на трайно застудяване и общото включване на отоплението в столицата. За целта е 
необходимо да представят в най-близкия Център за обслужване на клиентите заявление и подписано решение от Общото 
събрание на етажната собственост за по-ранно включване на отоплението. 
Детските градини, училищата и здравните заведения, както и административните и офис сградите също могат да поискат 
предварително включване на отоплението. Необходимо е директорът да изпрати писмено заявление в обслужващия 
топлорайон или в централно управление. 
 
√ Борис Джонсън ще разясни "последното" си предложение към Брюксел  
Днес британският премиер Борис Джонсън ще съобщи подробности от неговото „последно“ преговорно предложение към 
ЕС в преследване на „справедлив и разумен“ компромис за Брекзит. Това ще стане по време на речта му на годишната 
конференция на Консервативната партия в Манчестър.  
Само като напусне ЕС на 31 октомври Обединеното кралство ще може да се придвижи напред - това е един от основните 
аргументи на премиера. Както и, че „хората не може повече да бъдат смятани за глупаци от онези, които искат отлагане 
или блокиране на процеса“. В рамките на среща в конгреса, организирана от североирландската Демократична 
юнионистка партия, Джонсън каза, че се надява да постигне сделка с ЕС в близките няколко дни. Част от нея ще е и някакво 
решение на ключовия въпрос за граничните проверки между двете Ирландии.  
Правителството настоява, че няма да договаря ново отлагане след Халоуин, защото това не е необходимо и ще струва 
скъпо на страната. Съгласно приетия от парламента закон миналия месец обаче премиерът трябва да поиска отлагане на 
Брекзит, освен ако депутатите не подкрепят договорена сделка до 19 октовмри – два дни след срещата на високо равнище 
на ЕС.  
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Кореспондентката на Би Би Си в Брюксел Катя Адлер съобщи, че там настроението не е оптимчистично, защото 
европейските лидери се опасяват, че предложената от британците алтернатива на „предпазния механизъм“ за 
ирландската граница е в разрез с „червените линии“ на блока. 
 
√ Ирландия е скептична за постигането на споразумение за Брекзит  
Ирландия не вижда в новите предложения на британското правителство за Брекзит реална основа за споразумение, каза 
снощи ирландският външен министър Саймън Ковини, цитиран от Ройтерс. 
Подробности за плана, който британският премиер Борис Джонсън щял да представи днес на лидерите на ЕС в Брюксел, 
бяха разкрити от вестник „Дейли телеграф“, предаде БТА. 
„Още не сме видели нищо... Но ако съобщенията, които четем, са верни, това не изглежда като основа за споразумение, 
това е сигурно“, каза Ковини пред телевизия „Върджин мидия 1“. 
Според вестник „Дейли телеграф“, който е успял да получи достъп до плана на Джонсън, носещ условното название „Две 
граници в продължение на 4 години“, след Брекзит Северна Ирландия ще остане част от единния пазар на ЕС най-малко 
до 2025 г., но ще напусне митническия съюз заедно с останалата част от Обединеното кралство. 
Вестникът отбелязва, че Джонсън е обсъдил вчера своето предложение по телефона с европейските си колеги. То 
представлявало алтернатива на режима на предпазния механизъм (т.нар. „бекстоп“), който има за цел да гарантира, че 
границата между двете части на ирландския остров ще остане „прозрачна“, т.е. без създаване на структури за контрол по 
нея. Именно този „бекстоп“, който е предвиден в споразумението, постигнато между ЕС и правителството на предишната 
премиерка Тереза Мей, и досега остава възел на раздора в преговорите между Лондон и Брюксел. 
Предвижда се през 2025 г. еднокамарният парламент на Северна Ирландия да реши дали да продължи да действа по 
правилата на ЕС, или да се върне изцяло към спазване на британските правила, които до този момент вече силно ще се 
различават от европейските. 
Политиците от ЕС досега неведнъж са подчертавали, че няма да се съгласят да бъде променен вече съгласувания 
предпазен механизъм. Главното, което го отличава от новото, ограничено във времето предложение на Лондон, е, че той 
е безсрочен. При липса на споразумение между Лондон и Брюксел, Северна Ирландия автоматично ще остане в състава 
на единния пазар и на митническия съюз на ЕС, за да не се допусне поява на „твърда“ граница, разделяща острова. 
Според съобщение от Даунинг стрийт премиерът, представяйки своите предложения, ще ги нарече „честен и разумен 
компромис“, но същевременно и „окончателна“ оферта, като ще посочи, че ако ЕС не се съгласи да ги обсъди, 
Великобритания ще се откаже от по-нататъшни преговори. 
 
√ Фискалната криза е най-големият риск за бизнеса според Световният икономически форум 
Възможността за фискална криза е най-големият риск за бизнеса в световен мащаб, показва най-ново проучване на бизнес 
лидерите от Световния икономически форум (WEF), публикувано във вторник. 
В самото проучване на WEF обаче се отчитат силни регионални различия във възгледите за най-големите рискове, като в 
Северна Америка и Европа кибер атаките се смятат за най-голям риск. Екологичните рискове пък са основна грижа за 
бизнеса в Южна Азия, където са набляга на водните кризи, а в Източна Азия и Тихоокеанския регион се акцентира върху 
природните бедствия и катастрофи. 
Като цяло обаче бизнес лидерите от Световния икономически форум поставят фискалните кризи като основен риск през 
следващите 10 години, последвани от кибератаките, безработицата или непълната трудова заетост, показа проучването 
на WEF. 
Самото проучване беше проведено сред 12 897 бизнес лидери от 133 държави и представлява част от доклада за глобална 
конкурентоспособност на Световния икономически форум, който се публикува преди редовния годишен форум през 
януари в Давос, Швейцария. 
"Във времена когато глобалният икономически растеж изглежда крехък, бизнес лидерите са силно обезпокоени от 
фискалната устойчивост на техните правителства“, посочи пред Ройтерс Емилио Гранадос-Франко, който отговаря за 
геополитическата и програмата за глобални рискове на Световния икономически форум. 
"Междувременно кибер заплахите също остават основен риск поради бързата си еволюция и все по-разрушителния си 
потенциал", допълни той. 
Проучването на WEF е публикувано съвместно с Marsh & McLennan и Zurich Insurance. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Над 376 хил. граждани на Северна Македония посетили България 
Разработваме общи туристически маршрути със западната ни съседка 
Северна Македония е 7-ма сред топ дестинациите, от които идват най-много туристи в България. За периода януари-август 
страната ни е била посетена от повече от 376 хил. северномакедонски граждани, каза министърът на туризма Николина 
Ангелкова по време на работна среща със северномакедонския министър на икономиката Крешник Бектеши. 
По време на срещата двамата министри обсъдиха възможностите за активизиране на двустранен туристически обмен. По 
думите на Ангелкова тема на разговор е била възможността за подписване на меморандум за сътрудничество в областта 
на туризма, както и възможностите за разработване на общи маршрути за далечни пазари. Според нея това ще допринесе 
за привличане на повече посетители от Азия и Америка и ще повлияе положително на засилването на интереса към 
Балканите. "Традиционно гостите, които идват от далечни страни избират да разгледат 2 или 3 страни в дадени региони", 
коментира ресорният министър. 
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Министър Крешник Бектеши подкрепи идеята за подписване на меморандум и развитие на общи маршрути за туризъм. 
Той посочи още, че в последните години има значителен ръст на чуждестранните туристи в Република Северна Македония, 
но в тази област все още има неоползотворен потенциал за развитие. 
Двамата министри изразиха готовност за провеждане на бизнес форум, където освен туроператори и туристически 
сдружения от двете държави, да участват компании, които работят на далечните туристически пазари, както и 
представители на местната власт от двете страни. 
 
√ Захариева покани виетнамски студенти в българските университети 
Българският бизнес е готов да стъпи във Виетнам 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и първият вицепремиер на Виетнам Чьонг Хоа Бин 
се договориха България и Виетнам да активизират сътрудничеството във всички сфери с приоритет върху търговията, 
икономиката и образованието. 
„Виетнам е един от приоритетните партньори на България в Азия“, заяви Екатерина Захариева, която прие в МВнР Чъонг 
Хоа Бин. 
 И двамата събеседници бяха единодушни, че има възможности за увеличаване на търговията. Стокообменът между двете 
страни за 2018 г. възлиза на 88 млн. долара. „Показателен за добрите ни връзки е фактът, че за последните три години са 
осъществени две визити във Виетнам на министъра на икономиката на България с придружаващи бизнес делегации“, 
заяви министър Захариева. „Търсим по-осезаемо икономическо присъствие на България във Виетнам и увеличаване на 
инвестициите“, допълни външният ни министър.  В тази връзка двамата вицепремиери обсъдиха и подготовката на 24-та 
сесия на Смесената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще се състои в София 
на 26 ноември 2019 г. Очаква се по време на заседанието на комисията да бъдат подписани програми за съвместно 
сътрудничество в областта на туризма и на културата. 
„Над 30 000 виетнамски граждани са завършили висшето си образование в България! Иска ми се да видя повече 
виетнамски студенти у нас“, каза още Екатерина Захариева пред първия вицепремиер на Виетнам. Тя го поздрави за избора 
на страната му за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за 2020-2021 г, както и за председател на Асоциацията 
на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) от октомври тази година. Чъонг Хоа Бин подчерта от своя страна, че България 
може да разчита на подкрепата на Виетнам за развитието на отношенията с всички останали членове на АСЕАН. 
През 2020 г. България и Виетнам отбелязват 70 години от установяването на двустранни дипломатически отношения. 
 
√ Борисов: Имаме огромен потенциал в туризма, трети сме в Европа по артефакти 
9,2 млн. чужденци посетили страната ни през 2018 година. Премиерът и принцесата на Йордания договориха 
сътрудничество в културното наследство  
„Страната ни е с изключителен туристически потенциал и е трета по брой артефакти в Европа след Гърция и Италия.“. Това 
заяви премиерът Бойко Борисов в разговор с принцесата на Йордания Дана Фираз, който се проведе в МС. 
Той подчерта, че правителството застъпва идеята за неразривната връзка между културата и туризма, съобщиха от 
„Дондуков“ 1. Министър-председателят акцентира, че туризмът като икономически сектор, въпреки голямата 
международна конкуренция, все повече утвърждава България като разпознаваема и предпочитана дестинация. 
Така близо 12% от БВП у нас се формирал от туризма, който през миналата година привлекъл за първи път над 9,2 млн. 
чуждестранни гости. „В същото време секторът обхваща 11 на сто от общата заетост в страната и заедно със съпътстващите 
го индустрии е част от устойчивото развитие на икономиката на България“, изтъкна премиерът пред принцеса Фираз, която 
е посланик на добра воля на ЮНЕСКО и председател на най-старата национална неправителствена организация в областта 
на опазването и съхраняването на наследството на Йордания „Петра Нешанъл Тръст“. Премиерът Борисов подчерта също 
така, че Йордания е важен партньор на България и добави, че свидетелство за категоричната воля за издигането на 
равнището на връзките между двете държави е активизирането на двустранното сътрудничество в редица ключови сфери. 
Фокусът на разговора обаче бе развитието на културно-историческия туризъм, както и на програми за внедряване на 
обучение за съхранение на културното наследство от най-ранна възраст. В рамките на посещението на принцеса Фираз у 
нас бе договорено да стартира пилотна инициатива за обучение на подрастващите в съхранение и опазване на културното 
наследство като се ползва опита на “Петра Нешанъл Тръст“ за представяне на историческите паметници по подходящ и 
автентичен начин. За целите на инициативата бе договорено подписването на Меморандум за сътрудничество между 
Министерството на туризма и „Петра Нешанъл Тръст“. „Обезпечаваме възможностите за мащабни археологически 
дейности на учените не само защото сме убедени, че съхранението на културно-историческото наследство е залог за 
устойчиво развитие, а защото приемаме, че ангажиментът ни към него е равнозначен на отношението ни към бъдещите 
поколения. Образованието е друг основен приоритет на българското правителство и всяка инициатива, която възпитава 
не само манталитет на успешна икономическа реализация, но и уважение към историята, е повече от достойна за уважение 
“, каза още Борисов пред принцеса Фираз. 
 
Капитал 
 
√ Евродепутатите одобриха единодушно Мария Габриел за комисар 
Българската кандидатка нямаше проблеми по време изслушването й  
Мария Габриел премина през изслушването от Европейския парламент за комисар без засечки. Продължилото близо три 
часа препитване от комисиите по култура и индустрия и по изследвания и енергетика премина спокойно, без нито един 
въпрос, който да постави под съмнение годността или компетентността на българската номинация за член на Европейската 
комисия. Уточняващите въпроси на евродепутатите не търсеха повече яснота, нито оспорваха позициите на Габриел. 
Членовете на двете комисии се интересуваха най-вече как тя ще си сътрудничи с тях като комисар, как ще защити бюджета 
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на ресорите, за които тя е отговорна, и как да се разшири достъпът до изследователските и образователните програми на 
Европейския съюз. 
Ден след изслушването, във вторник двете комисии са гласували за нейната кандидатура. В twitter председателят на 
групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер уточни, че изборът е бил направен с 
единодушие. 
След изслушванията на всички кандидати за комисари Европейският парламент ще гласува целия състав на Европейската 
комисия, която трябва да встъпи в длъжност на 1 ноември. Ако някой от номинираните кандидати не успее да получи 
одобрението на депутатите, страните членки трябва да предложат ново име, както това стана с България през 2009 г. 
Осемте приоритета на Габриел 
Във встъпителното си изказване Габриел очерта осем приоритета за работата си като комисар. 
На първо място, Европа трябва да запази водещата си световната роля в научните изследвания. "Имаме 7% от световното 
население, но 20% от висококачествените изследвания са европейски", каза Габриел. Тя подчерта, че ЕС трябва да 
инвестира много повече, тъй като "Китай и САЩ бързо наваксват". 
На второ място Габриел посочи необходимостта ЕС да инвестира и да подпомага иновативните предприятия. Според нея 
в момента в страните членки има много нововъзникващи бизнеси, които обаче не винаги остават в Европа. 
Третият приоритет на Габриел е да преодолее "разпокъсаността при научните изследвания и иновациите". Като комисар 
тя ще си постави за цел повече научни изследвания да стигат до практически приложими продукти или услуги. 
Следващата точка в дневния ред на Габриел като комисар е да приближи ЕС до гражданите и регионите. 
В петицата й от приоритети е и засилване на връзките в областта на науката с останалия свят. Тя посочи на първо място 
Западните Балкани, Африка и страните от "Източно партньорство" (бившите републики на СССР без Русия). 
Другите й три приоритета са насърчаването на технологическите иновации в изкуството, подкрепата за творческите 
индустрии и запазването на културното наследство; запазването на предложените значително по-големи бюджети за 
образование и наука за периода 2021-2027 в предстоящите преговори по дългосрочния бюджет на ЕС, както и 
насърчаването на половото равенство. 
Кои бяха по-интересните въпроси на депутатите 
Доста от въпросите на евродепутатите бяха "вътрешноведомствени", като например защо в титлата на Мария Габриел като 
комисар липсват изследванията, културата или спортът. Евродепутатите питаха и как могат да имат по-сериозно участие в 
определянето на стратегическите насоки на изследователските програми на ЕС или пък как да се запази, или дори увеличи, 
предложеният 100-милиарден бюджет за програмата за изследвания "Хоризонт Европа". 
Някой от въпросите пък бяха "нишови". Например португалска евродепутатка попита Габриел как защитата човешките 
права ще бъде вградена в изследователските програми на ЕС и по-конкретно - по отношение на финансирането на 
програми в Мароко заради окупацията на Западна Сахара. Това беше и единственият въпрос, който изненада Габриел. 
Един от основните въпроси, който се повтаряше в изказванията на повечето източноевропейски евродепутати, 
включително Иво Христов (ПЕС/БСП), беше за пропастта между Източна и Западна Европа в областта на изследванията и 
изтичането на мозъци. Христов също така попита Габриел и какво ще направи за мизерните заплати на научните кадри в 
новите страни - членки на ЕС. 
Габриел отговори, че по програмата "Мария Кюри" се предвиждат стипендии за учени, които имат намерение да се 
завърнат в Източна Европа, както и че предстои проучване на Европейската комисия, което да установи какви са 
проблемите пред учените в страните членки. Габриел избори и всички възможни програми, от които могат да се ползват 
източноевропейските страни – Програмата за подкрепа на структурните реформи, TAEIX (програмата за техническа 
помощ), twinnings (изпращане на експерти от една страна членка в друга), teaming (програми за подкрепа на институциите 
в научната област), но както тя подчерта на няколко пъти, в крайна сметка ангажимент на страните членки е да заделят 
средства за изследвания. Тя похвали Полша и Чехия, които в последните години рязко са увеличили парите за изследвания. 
Няколко депутати попитаха как научните изследвания ще подпомогнат европейските политики в областта на климатичните 
промени и енергийния преход. В отговора на Габриел липсваха детайли, но тя посочи, че ЕС трябва да инвестира в нови 
технологии, например "водород и в технологии, за които сега ние дори не подозираме". Тя подчерта, че новите технологии 
могат да помогнат и на тези региони, които ще пострадат заради постепенното прекратяване на въгледобива в ЕС. 
Друга основна тема беше подкрепата за високите технологии, като българският евродепутат Ева Майдел (ЕНП/ГЕРБ) попита 
как ЕС ще си гарантира стратегическата автономия в ключови области. Отново без да влиза в подробности, Габриел 
подчерта, че ЕС и страните членки трябва да инвестират сега, за да могат да развият технологии като изкуствения интелект 
или квантовите компютри, да наложат стандартите, които след това да бъдат следвани от света. 
Каква е оценката 
Веднага след изслушването на Габриел председателите на двете комисии Адина-Йоана Валеан и Сабине Верхайен (и двете 
от ЕНП, в която членува ГЕРБ) казаха, че са доволни от изслушването и, че са получили изчерпателни отговори на 
поставените въпроси. Въпреки че евродепутатите от другите парламентарни групи бяха по-пестеливи в оценките си, но от 
единодушието при гласуването за Габриел в двете комисии може да се заключи, че едва ли е имало съществени 
възражения. Същият ден, отново с единодушие, евродепутате подкрепиха и Фил Хоган за комисар по търговията. 
 
News.bg 
 
√ Взимаме още 95 млн. лв. дълг от държавни облигации 
Поемаме още 95 млн. лева дълг през следващата седмица чрез продажба на държавни облигации. Това става ясно от 
съобщението на БНБ за провеждането на аукциона, цитирано от БНР. 
95-те милиона лева нов дълг ще бъдат поети чрез емисията от 20-годишни книжа, която бе пусната за първи път през 
юни тази година и преотваряна на няколко пъти поради голям интерес от страна на инвеститорите.  
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Годишният лихвен процент е фиксиран от 1,5 на сто. 
През 2019 година бяха поети 900 млн. лева под формата на облигационни емисии, като с предстоящите ще бъде изпълнен 
почти изцяло заложеният бюджетен лимит на новия дълг от един милиард лева. 
Парите са необходими на правителството, тъй като то вече осигури плащането на изстребителите Ф-16, но предпочита да 
има сериозен ресурс във Фискалния резерв. 
Зарази изтребителите бе актуализиран Бюджетът за тази година. Прогнозираният дефицит е 2%.  
 
√ Променят закона за плащанията, за да изравнят таксите на преводи в ЕС 
Министерството на финансите е качило за обществено обсъждане на интернет страницата си проекта за промени в Закона 
за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Измененията са свързани преди всичко с въвеждане в българското 
законодателство на изискванията на редица европейски директиви и регламенти, засягащи пазара на платежни услуги. 
Увеличават се неколкократно и глобите за неспазването на тези изисквания, като за някои нарушения те достигат 200 
хиляди лева. 
Едно от предложените изменения, което може би най-силно интересува потребителите на банкови услуги е прилагането 
на Регламент (ЕС) 2019/518, които задължава доставчиците на платежни услуги да изравнят таксите си за преводи в 
България с тези към страни от ЕС и от Европейското икономическо пространство. Това изискване влиза в сила от 15 
декември 2019-а. 
Независимо, че европейските регламенти имат директно приложение в правото на всяка една държава от ЕС, 
предложените изменения в ЗПУПС правят корекции именно във връзка с този Регламент (ЕС) 2019/518. Те с в чл. 68 ал. 6, 
чийто текст след промените ще звучи по следния начин: "Доставчик на платежни услуги начислява на ползвател на 
платежни услуги еднакви такси за презгранични плащания в евро в рамките на Европейския съюз и за плащания в лева в 
страната, които са на еднаква стойност и с един и същ вальор и които имат еднакви характеристики по отношение на 
иницииране, извършване и приключване на плащането". 
С други думи, от 15 декември 2019-а превод на 1000 евро в Германия за един ден трябва да струва на потребителя на 
услугата точно толкова, колкото превод за един ден на същата сума или на левовия й еквивалент от София до Варна 
например или от Благоевград до Силистра. 
В поредица интервюта за money.bg мениджърите на някои от най-големите български банки заявиха, че ще спазят 
изискванията на Регламента за изравняване на таксите, като няма да повишават тези за преводи в лева. От статистиката на 
БНБ обаче се вижда, че те не бързат да правят тези изравнявания преди настъпването на определения в регламента краен 
срок. Според данните на БНБ, които са към началото на октомври, таксите на петте най-големи банки за плащания в 
страната в левове към друг доставчик на платежни услуги през системата БИСЕРА се движат между 3.5 лв. и 4 лв. на превод, 
ако се правят на гише и между 0.9 лв. и 1.1 лв. за превод, ако се извършват онлайн. В случай че преводите се правят през 
системата РИНГС, таксите са между 15 лв. и 20 лв. за превод, когато са на гише, и 12 лв. и 14 лв., когато преводите са онлайн. 
Когато става дума за преводи в евро към друг доставчик на платежни услуги в страна от ЕС или от Европейското 
икономическо пространство, таксите варират от 16 евро до 45 евро за превод. Вярно е, че в тарифите на всичките пет най-
големи банки в страната е посочено, че таксата е процент от превежданата сума - от 0.15% до 0.3%, но нека това не ви 
лъже, защото във всяка тарифа има долна граница на таксата - "не по-малко от..." и горна - "не повече от...". 
Изчисленията показват, че от тези ниски проценти на таксите могат да се възползват лица, правещи преводи, надхвърлящи 
10 000 -12 000 евро. За всички останали важат вече споменатите минимални такси, вариращи между 16 и 45 евро. А тези 
такси са с пъти по-високи от таксите за преводи в България. И в тази област изравняването ще е доста болезнено за банките. 
Освен това някои банки вече събират за всеки презграничен превод и такса за комуникация. Не е ясно от правна гледна 
точка дали тази такса е част от цената за платежната услуга. Ако не е, след влизането на Регламента в сила, таксата за 
комуникация може да скочи до равнище, което напълно да компенсира банката за намаляването на таксите за превод. 
И въобще няма да е чудно, ако се появят и други странни такси като тази за комуникация, които да играят подобна на нея 
роля. 
 
В. Банкерь 
 
√ Шести блок на АЕЦ „Козлодуй" получи лиценз за още 10 години  
Агенцията за ядрено регулиране връчи лицензията за удължаване живота на шести блок на АЕЦ „Козлодуй" за още 10 
години. На церемонията ще присъства министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
"Резултатите от изследването показаха, че Шести блок може многократно да надхвърли срока за експлоатация на блока. 
Подготвена е и е подписана от мен 10-годишната лицензия за експлоатация на 6-ти блок. Беше извършена огромна по 
обем работа. Отчетени са всички фактори, които касаят безопасната експоатация на блока", каза Михов. По думите му 45 
години АЕЦ "Козлодуй" работи безопасно и чисто и осигурява необходимата енергия на страната", каза директорът на 
агенцията Лъчезар Лазаров. 
Теменужка Петкова обяви, че днес е един хубав ден за българската енергетика, днес е един хубав ден за българската 
икономика. 
"С издаването на лицензията доказахме, че нашата централа може да се нареди до тези от световен мащаб. Нашето 
правителство днес изпълни една от основните си програми - за продължаването на полезния срок на експоатация на АЕЦ 
"Козлодуй". Осигуряваме на българските потребители достъпна като цена енергия, която също така е и чиста", заяви 
Петкова и подчерта, че 182 млн. лева са инвестирали в повишаване на мощността на централата и 92 млн. лева са 
инвестирани в удължаването на срока на централата. 
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През ноември миналата година 5-ти блок получи същия лиценз. На 22 септември тази година 6-ти блок влезе в планов 
годишен ремонт, в рамките на който ще се извърши профилактика на оборудването и на системите, ще се извърши 
презареждане на реактора със свежо ядрено гориво за новата горивна кампания. 
Петкова подчерта, че централата осигурява 33% от електрическата енергията за държавата и е гарант, че българските 
потребители ще получат чиста енергия на добра цена. 
На 4 септември АЕЦ-а отбеляза 45 години от създаването си. През този период АЕЦ "Козлодуй" е произвела повече от 625 
милиона мегаватчаса електроенергия, като е спестила въглеродни емисии за над 743 милиона тона. 
 
В. Дума 
  
√ КФН иска спирането на 30 сайта 
Kомисията за финансов надзор е изпратила искане до Софийския районен съд да спре достъпа до 30 сайта, които предлагат 
инвестиционни услуги, за които нямат лиценз. Още на 17 септември регулаторът е решил да публикува списък на 
сайтовете, които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право. По 
закон с публикуването на решението в интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) сайтовете се считат 
за уведомени и ако в 3-дневен срок не преустановят дейността, регулаторът отправя искане до съда. 
КФН посочва, че до решението за публикуване се е стигнало след множество жалби, сигнали и запитвания, свързани с 
онлайн платформи за търговия с финансови инструменти, притежавани или оперирани от дружества, които не притежават 
издаден лиценз от КФН. Жалбите от физически лица са предимно от чужди граждани и са за загуба на значителни суми, 
инвестирани чрез част от интернет платформите. В хода на извършените проверки се установява, че голяма част от 
собствениците на сайтовете са чуждестранни юридически лица, регистрирани и установени в офшорни зони, пишат от 
ведомството, оглавявано от Бойко Атанасов. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Борбата с чумата по свинете - първо интервю на новия директор на Българската агенция за безопасност на храните 
проф. Паскал Желязков; 

- Екологични казуси - министър Нено Димов; 
- Рецепта за българското здравеопазване - проф. Генчо Начев; 
- Метадоновата програма - между недоволството и проблема; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Начало на лидерските интервюта в "Тази сутрин" - гост Красимир Каракачанов; 
- Директно от Сливен: Всичко за трагедията, при която камион затисна фатално жена на незаконно сметище; 
- Чия е отговорността за взрив на снаряд в пункт за вторични суровини и какво е състоянието на пострадалия 

работник? 
- Защо десетки кучета, отнети от организатори на боеве, от години са затворени като „веществени доказателства"? 

На живо от Пловдив; 
- Сигнал за нехуманно унищожаване на птици - били ли са нарушени правилата във ферма в Смядово? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Бой с лопата заради скандал на детска площадка. Как се стигна до инцидента в с. Петърч? 
- Северна Македония - ябълката на раздора. Какви са условията на България към западната ни съседка? В студиото 

външният министър Екатерина Захариева; 
- Инцидент в Разлог. Граната избухна в склад за вторични суровини; 
- Бебе на 11 месеца почина в разградска болница. Родителите със съмнения за лекарска грешка; 
- Измама в интернет. Луксозни часовници на ниски цени. Поръчваш, но няма гаранция, че ще получиш доставка; 
- Без конкуренция. Още преди изборите - Врачанско село си има кмет, причината е, че той е единствен кандидат; 
- От древна Йордания до Рилския манастир. Говори Нейно кралско височество Дана Фирас; 
- Инцидент в църква. Поп оцеля по чудо след падане от камбанария; 
- CINELIBRI 2019 - единственият кино-литературен фестивал в света; 
- Успешен българин от Ливърпул с уникален метод за запаметяване. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 2-ри октомври 
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 10.00 часа в кабинет 218, разположен на втория етаж на Поликлиниката на ВМА, специалистите от Клиника по 

дерматология на Военномедицинска академия (ВМА) организират безплатна профилактична кампания за 
доброкачествени и злокачествени образувания. 

- От 11.00 часа заместник-кметът на София Дончо Барбалов ще посети Четвърта многопрофилна болница за активно 
лечение. 

- От 11.30 часа на Моста на влюбените председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие изложба по повод 
отбелязванeто на 150-годишнината на Академията. 
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- От 14.30 часа в зала „Изток" ще се проведе кръгла маса на тема „Всеобхватна координация на миграционния 
процес". Предвижда се председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното 
събрание Пламен Нунев да направи изказване в началото на дискусията. 

***  
Велико Търново 

- От 10.00 часа в зала 321 на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" ще започне лекция от цикъла MASTЕRCLASS 
WORK 4.0. Ще присъстват президентът на КНСБ Пламен Димитров, заместникминистърът на образованието и 
науката Карина Ангелиева и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. 

***  
Враца 

- От 14.00 часа в ОДМВР ще се проведе редовен месечен брифинг. 
***  
Габрово 

- Министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще присъства на събитията от националната информационна 
кампания „Бъди войник": От 16.00 ч. на площад „Възраждане" в Габрово ще започне информационна борса за 
набиране на войници и матроси. От 18,30 ч. в Дома на културата „Емануил Манолов" ще започне концертът на 
Представителния ансамбъл на Въоръжените сили, представителния духов оркестър на Сухопътните войски и 
местни творчески колективи. 

***  
Горна Оряховица./с. Върбица 

- От 11.30 часа в НЧ „Градина - Върбица 1894" ще се състои празнична програма, посветена на Международния ден 
на възрастните хора. 

***  
Кюстендил 

- От 14.00 часа в залата на Областна администрация ще се проведе заседание на областната епизоотична комисия. 
***  
Мездра 

- От 18:00 часа в залата на Дома на железничаря, ПП АБВ ще открие предизборната си кампания. 
***  
Стара Загора 

- От 11.00 часа, в зала 2 на общината ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат дадени подробности за 
предстоящото „16-ти ретро парад Стара Загора". 

***  
Шумен 

- От 14.00 часа в зала 2 на Областната администрация, ще се проведе заседание на Областната комисия „Военни 
паметници". 

 
Economic.bg 
 
√ Германия има сили да се справи с евентуална икономическа криза 
Финансовият министър смята, че спадът няма да е колкото беше през 2008/2009 г.  
Германската икономика може да се справи с кризата, ако има такава. Това каза германският финансов министър Олаф 
Шолц пред обществената телевизия ARD, уточнявайки, че спадът няма да е толкова лош, колкото беше 2008/2009 г. 
„Ние сме добре подготвени, тъй като разполагаме с прилични финансови ресурси. Така че, ако има икономическа криза, 
можем да предприемем мерки за противодействие, но в момента виждаме само по-бавен растеж“, казва Шолц. 
Според него, ако на хоризонта се появи криза, толкова сериозна, колкото през 2008/2009 г., Германия „ще може да направи 
всичко необходимо“, но добави, че не предвижда подобен сценарий, като прогнозите сочат, че икономиката ще се 
подобри - макар и по-бавно, отколкото се очакваше по-рано. 
Много икономисти очакват икономиката да изпадне в рецесия през третото тримесечие след свиването си през второто. 
Водещите в Германия икономически институти по-късно в сряда се очаква да понижат прогнозите си за растеж за тази и 
следващата година, заявиха източници на Reuters. 
 


