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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
БНР 
 
√ Браншови организации плашат с масови протести заради Закона за горивата  
Браншови организации заплашват с масови протести срещу Закона за горивата, който трябва да влезе в сила на 27-и 
октомври. 
Дребните търговци се опасяват от влиянието на монополистите на пазара, които се опитват да спрат измененията, 
изработени със съдействието на голямата част от бизнеса и подкрепата на Министерството на икономиката. 
Затова предупреждават от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, в 
позиция, изпратена до министър Емил Караниколов. 
Дребните търговци на горива са притеснени от спирането на диалога по Законопроекта за изменение и допълнение на 
Закона за горивата, който постигнаха след тежки преговори и протести. 
Припомням, че влизането му в сила се отлага вече от една година заради недоволството на малките превозвачи на гориво. 
Както и на земеделските производители и на строители, които настояха да бъдат извадени от неговия обхват. 
В последствие заинтересованите браншови организации, включително Асоциацията на индустриалния капитал и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците заедно с Асоциацията на търговците, производителите, вносителите 
и превозвачите с посредничеството на министъра на икономиката изработиха вариант, който е на път да бъде спънат от 
монопола на пазара. 
“След 27-ми ние сме в невъзможност да работим, но не само ние, а и потребителите, имам предвид земеделци, строители, 
мини и т.н. До 28-и те нито могат да купуват горива, нито някой има право да им кара“, обяви Симо Симов от Асоциацията 
и настоя: 
“Правителството искаме спешно да вземе решение да отложи наново наредбата, за да се даде възможност на парламента 
да разгледа закона, да го обсъди и да го гласува“. 
В противен случай протестите под наслов “Жълтите жилетки“ ще започнат още до края на октомври. 
 
 
 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Еconomy.bg 
 
√ Президентът заминава на посещение в Австрия 
Във Виена Радев ще обсъди с колегата си бъдещето на Европа, регионалното сътрудничество в Дунавския регион и 
двустранния икономически и инвестиционен обмен 
Днес и утре държавният глава Румен Радев ще бъде на официално посещение в Австрия по покана на австрийския 
президент Александър Ван дер Белен. 
Посещението на Румен Радев ще започне със среща с наши сънародници, които живеят и работят в Австрия. Държавният 
глава ще отличи с почетния знак на президента на България Карл Блеха – председател на Австрийско-българското 
дружество, и Хервиг Хадвигер – заместник-председател на организацията. Двамата имат значим принос за 
популяризирането на културата, изкуството и успехите на България зад граница. 
Утре Радев и неговата съпруга Десислава Радева ще бъдат посрещнати с официална церемония от президента Александър 
Ван дер Белен и съпругата му Дорис Шмидбауер. Двамата президенти ще ръководят пленарните разговори между двете 
делегации, след което ще дадат съвместна пресконференция. 
Теми от дневния ред на ЕС и дебатът за бъдещето на Европа, регионалното сътрудничество в Дунавския регион, 
потенциалът за увеличаване на двустранния икономически и инвестиционен обмен, както и миграцията и 
сътрудничеството в областта на сигурността, се очаква да бъдат сред акцентите на срещата на президентите Румен Радев 
и Александър Ван дер Белен. 
По-късно през деня държавният глава Румен Радев ще разговаря с федералния канцлер Бригите Бирлайн, с председателя 
на Националния съвет на Австрия Волфганг Соботка и с председателя на Конституционния съд проф. д-р Кристоф 
Грабенвартер. 
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Investor.bg 
 
√ Правителството одобри промени в данъчното законодателство 
Министрите изменят данъчното облагане в ЗКПО, в ДОПК, в ДДС, в Закона за акцизите и данъчните складове 
Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО), съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Ако депутатите гласуват предложението, ще има нови 
правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи/дейност от България към друга част на същото предприятие 
извън страната. 
Прецизирани и допълнени са и специфичните правила за данъчно облагане при трансфер на услуги, както и други 
трансфери, извършени между част на една фирма, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, 
разположена извън страната, които не са трансфери на активи/дейност или трансфери на услуги. 
Законопроектът въвежда специфични правила при определяне на данъчния финансов резултат в случаите на хибридни 
несъответствия, които произтичат от разликите в законодателствата на различни държави. Аргументът на министрите за 
промяната е да се премахне ефектът им, който се изразява в двойно приспадане или приспадане без включване на 
определени суми в данъчните финансови резултати на лицата. И двете мерки са насочени към предотвратяване на 
случаите на прехвърляне на печалби и данъчно планиране, водещо до по-ниско облагане или до липса на облагане. 
В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени и в други данъчни закони. 
С проектопромени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлага намаляване на 
административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за лица с намалена 
работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, което се състои в 
отпадане на задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и 
копия от документите, удостоверяващи направените вноски по реда на КСО. 
Министерският съвет предлага да отпадне задължението в справката за изплатените през годината доходи, която подават 
предприятията и самоосигуряващите се лица, да се включват наградите във вид на допълнителна игра и предметните 
печалби с незначителна стойност (до 100 лв.), които са необлагаеми. 
Предложените промени в Закона за местните данъци и такси са свързани с облекчаване на административната тежест. 
Предвижда се отпадане на задължението за представяне на документ от компетентен орган в общината при прекратяване 
на регистрацията на превозно средство. 
Туристическият данък ще се определя въз основа на данните за броя на предоставените нощувки в местата за настаняване 
през календарния месец, които се съдържат в Единната система за туристическа информация, поддържана от 
Министерството на туризма. 
Физическите лица, включително едноличните търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и 
данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност и които осъществяват дейности, 
посочени в патентните дейности към ЗМДТ, ще се облагат с годишен патентен данък. 
Проектът предвижда при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни 
права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, да се възстанови подаването на данъчна декларация за 
облагане с данък. 
Друго предложение е свързано с придобиване на превозно средство по наследство, като в случай че декларацията за 
притежавано превозно средство не е подадена в законния шестмесечен срок, служител на общинската администрация да 
образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на 
населението. 
Изменения в Закона за данък върху добавената стойност предвиждат промени при трансграничните сделки във връзка с 
ролята на идентификационния номер по ДДС в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки, режима на 
складиране на стоки до поискване от клиента, верижните сделки и доказателството за превоз за целите на 
освобождаването на вътреобщностните сделки. 
Правителството предлага да се разшири обхватът на понятието за "нови сгради" с оглед съобразяване с практиката на Съда 
на ЕС (СЕС). Създадени са правила за случаите, при които в резултат на направено надстрояване, допълващо застрояване, 
реконструкция, основно обновяване и/или преустройство на съществуваща сграда, същата ще придобива статут на "нова 
сграда" за целите на облагане с данък върху добавената стойност. 
Министрите допълват и разпоредбите на ЗДДС, които определят извършването на корекции на ползван данъчен кредит 
за направено надстрояване, допълващо застрояване, реконструкция, основно обновяване и/или преустройство на 
съществуваща сграда. 
С промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се въвежда данъчно задължените лица, които не са установени 
на територията на страната, да подлежат на регистрация по закона от извършване на първата облагаема доставка с място 
на изпълнение в страната. 
Проектът предвижда при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ обект/едни и същи обекти от 
две или повече свързани лица или лица, които действат съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице да се 
включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от 
последните 12 последователни месеца преди текущия месец. 
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с облекчаване на административната тежест на 
икономическите оператори, като се предоставя възможност на лицата да посочват индивидуализиращите данни на 
съответния документ, въз основа на които да се установи информацията по служебен път, чрез справка в средата за 
междурегистров обмен. 
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Има и изменения във връзка с прилагане на реда за възстановяване на акцизни стоки с платен акциз, които са 
предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия 
договор, за ползване от тези въоръжени сили. 
В проекта има прецизиране на разпоредби в съответствие с все по-доброто взаимодействие на митническите органи с 
пощенските оператори. Въведена е забрана за лицата да изпращат и получават акцизни стоки чрез пощенски пратки, с 
изключение на случаите, посочени в закона. Освен това лицата ще бъдат задължени да представят документ за 
самоличност на пощенския оператор при изпращане и получаване на стоките, както и да представят пратките за преглед 
и проверка от негова страна. 
Създадена е възможност за налагане на санкции на физическите лица, които изпращат или пренасят/превозват акцизни 
стоки с търговски характер за друга държава членка, в количества, които явно не съответстват на количества за лична 
употреба. 
Основните изменения на Закона за счетоводството са свързани с облекчаване на предприятията, които не осъществяват 
дейност, като се предвижда това обстоятелство да се декларира еднократно, с декларация по образец, а не както досега – 
всяка година. 
 
√ Приета е наредбата за Националния туристически регистър 
Той е част от единната информационна система за туристическа информация  
Правителството прие Наредба за Националния туристически регистър, съобщават от пресслужбата на кабинета. 
Съгласно изискванията на Закона за туризма министърът на туризма разработва и поддържа Национален туристически 
регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). 
Събирането на данни в ЕСТИ има за цел да предостави информация за реализираните нощувки във всички места за 
настаняване на територията на България на едно място. Единната система за туристическа информация автоматизира 
процесите по интегриране и обработка на данни и е насочена към повишаване ефективността на контрола на приходите, 
като едновременно с това се осигурява статистическа и детайлизирана информация за заинтересованите институции - НСИ, 
НАП, МВР и общините. 
ЕСТИ има разработена като функционалност динамична система за справки и анализи, която да служи за база при 
разработването на стратегии в областта на промотирането и налагането на туристическите продукти на международния 
пазар. 
Очаква се с отчитането на действителния брой на реализираните нощувки в ЕСТИ да нарасне размерът на отчетените 
приходи, допълнително гарантиране на по-висока събираемост на постъпленията от данъци и такси, свързани с 
туристическата дейност, както и ограничаване на сивия сектор в икономиката. 
От 20 февруари ЕСТИ е инсталирана в реална среда с надеждна защита в Държавния хибриден частен облак. 
На 1 октомври изтече гратисният период, в който хотелиерите трябваше да си създадат профил в системата, за да подават 
данни за настанените туристи в управляваните от тях места за настаняване. 
Предварителните прогнози на министерството показват, че в рамките на 3 години след въвеждането на ЕСТИ приходите 
от нощувки трябва да се повишат с 20% спрямо сегашните стойности. 
 
БНТ 
 
√ НС отхвърли предложението премиерът да идва на блиц контрол всеки месец  
Депутатите отхвърлиха предложението на БСП министър- председателят да идва на блиц контрол в парламента всяка 
първа сряда от месеца. Социалистите поискаха промяна в правилника с мотив, че премиерът идвал рядко в Народното 
събрание, а въпросите към него били препращани към министри. 
От БСП твърдят, че в България парламентарната демокрация очевидно не работи. А управляващите отговориха, че БСП не 
се възползва от сегашните парламентарни възможности за питания към Борисов, не спазват правилника и затова 
въпросите им биват връщани. 
"Патриотите" не подкрепиха възстановяването на блиц контрола, според тях и когато имало такъв, Борисов често бил в 
командировка. 
От "Воля" отхвърлиха редовното отчитане на премиера пред парламента с мотив, че той дава много от отговорите пред 
медиите. 
Единствено "Атака" застана зад искането на БСП. 
 
√ НС прие промени в Закона за административните нарушения и наказания  
Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за административните нарушения и наказания. Те бяха внесени от 
„Обединени патриоти“, предвиждат полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото и задържане в териториалните 
структури на МВР. 
Вносителите отбелязаха, че такива наказания вече съществуват в българското право. При второ нарушение извършителят 
ще бъде задължен да отработи определени дни в полза на обществото в съответните районни пробационни служби. В 
случай, че не го направи, да бъде задържан от органите на реда. От БСП видяха предизборен популистки ход, въпреки че 
Смиляна Митова се съгласи с част от мотивите на вносителите: 
„Това е предложено наказание за извършване на административно нарушение, а не на престъпление. Няма да реши нито 
един от поставените въпроси. Няма да доведе нито до намаляване на броя на административните нарушения, нито до 
увеличаване събираемостта на глобите, нито до реализиране на превантивната функция на предложените наказания. И аз 
смятам, че влизането на тази точка в днешния дневен ред е чисто предизборен популистки ход“. 
Искрен Веселинов от „Обединени патриоти заяви: 
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„Всъщност БСП е за беззаконието и безнаказаността. Така ли, вие говорите държавата да влезе в своята роля. Ето така ще 
влезе държавата в своята роля“. 
Мануил Манев от ГЕРБ изрази съгласие с доводите на „Обединени патриоти“ , но според него промените трябва да бъдат 
обсъдени и направени в широк формат. 
„Нали си представяме всички какво може да стане, ако в един сравнително малък град в полицейското управление влязат 
десет човека за седем дена. Нека минем през една икономическа обосновка, през комисиите, през всички експерти, и да 
го приемем този закон така, че да е действащ и да не създаде проблеми“. 
Законодателната инициатива на ВМРО е част от реалното изпълнение на концепцията на вицепремиера Красимир 
Каракачанов за интеграция на ромите. 
 
√ Горанов: Отчетът за септември показва 150 млн. лева повече приходи в бюджета  
150 млн лева е превишението на приходната над разходната част в бюджета за месец септември. Това обяви финансовият 
министър след вчерашното правителствено заседание. Сметките сочат, че общо за 9-месечието, увеличението на 
приходната част е малко над милиард и 200 млн. 
Очакването на Владислав Горанов е в края на годината, когато се струпват по-голяма част от разходните пера, да няма 
изненади и бюджетът да се движи в рамките на приетата актуализация. Министърът коментира още, че за бюджет 2020 -
та е още рано да се говори, но потвърди за две сигурни неща в него. 
Владислав Горанов, министър на финансите: Ангажиментът с 10% на бюджетната сфера е намерил място в бюджета. 
Средствата за двойно увеличение на учителските заплати се движи също в новия бюджет. Тоест и тя продължава. Това са 
двете сигурни неща, които ще видите в новия бюджет. Но наистина е твърде рано - знаете, че срокът на правителството е 
до края на този месец. На финалната права сме. Предстоят разговори с министрите за уточняване на средствата в отделните 
сектори. 
 
√ Правителството одобри спогодба за въздушен транспорт между България и Казахстан 
Правителството одобри проект на Спогодба за въздушен транспорт между България и Казахстан като основа за водене на 
преговори, съобщиха от правителствената информационна служба. Между България и Казахстан няма действаща спогодба 
за въздушен транспорт, което не позволява извършването на превози на пътници и товари по редовни въздушни линии.  
Подписването на спогодбата и последващото й ратифициране и влизане в сила ще поставят правна основа на отношенията 
между двете страни, в областта на въздушния транспорт. Това ще създаде условия за развитие на двустранното търговско-
икономическо сътрудничество, ще стимулира туризма, ще отговори на потребностите на гражданите за удобен директен 
въздушен превоз, както и ще подобри свързаността на страната ни с региона на Централна Азия. 
 
√ Увеличават заплатите на учители, участващи в програмата "Мотивирани учители" 
С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които се включат в Национална програма „Мотивирани учители“ и 
пожелаят да работят в училища с проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати 
или нисък социален статус, съобщиха от правителствената информационна служба. Учителите ще получават и 
допълнителни средства за наем в размер на 200 лева за срок от 12 месеца. Предвиждат се и средства за възстановяване 
на транспортни разходи за пътуващите учители за същия период. Това реши днес Министерският съвет. Преди 
изменението средствата за допълнително финансово стимулиране бяха в размер на 300 лева. 
Програмата разширява възможностите за включване на специалисти в едногодишните обучения за придобиване на 
професионална квалификация „учител“ за всеки един от учебните предмети - математика, информатика и информационни 
технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Вече ще се допускат и 
кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ освен специалисти със степен „магистър“. 
До 10 дни от публикуване на изменението на програмата на официалния сайт на МОН ще се приемат документи на 
кандидатите за допускане до процедурата по подбор. Национална програма „Мотивирани учители“ е създадена, за да 
бъдат подкрепени училищата чрез комплекс от мерки за осигуряване на квалифицирани и мотивирани педагогически 
специалисти за справяне в реалната училищна среда. 
Удължава се и срокът за кандидатстване по програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за 
образователна десегрегация“. Това ще става до 15 октомври 2019 г. включително като продължителността на подадените 
в този срок и евентуално одобрени проекти за финансиране ще бъде до края на учебната 2019/2020 година. 
 
√ Очаква се прокуратурата да даде повече информация за вчерашната акция на ДАНС 
Очаква се днес Прокуратурата в Пловдив да даде повече информация за вчерашната акция на ДАНС в Автомобилната 
администрация в града. По непотвърдени данни има и задържани лица. 
Акцията беше проведена от Териториалната дирекция „Национална сигурност" - Пловдив, съвместно със служители от 
отдел „Икономическа полиция" и под ръководството на Прокуратурата. Извършени са обиски и претърсвания. Работната 
версия е длъжностно престъпление. Разпитани са служители на ДАИ-Пловдив, както и собственици на транспортни фирми. 
 
√ Предизвикателствата пред Кристалина Георгиева като нов директор на МВФ 
Безспорно една от най-значимите новини от началото на седмицата е стъпването в длъжност на Кристалина Георгиева в 
МВФ. Тя е първият лидер на организацията от Източна Европа и втората жена получила поста. Ще успее ли харизмата на 
българката да се справи с предизвикателствата на глобалната икономика и какви ще са ползите за България. 
Кристалина Георгиева напусна позицията на главен изпълнителен директор на Световната банка под аплодисментите на 
своите колеги, които я изненадаха с типично българско хоро. Вчера тя влезе в сградата на Международния валутен фонд, 
която е в съседство с досегашното й работно място, вече като шеф на международната финансова институция. 
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Според анализатори българката поема с уверена крачка директорския пост в МВФ. Според д-р Асен Асенов, който е 
преподавател в Американския университет във Вашингтон, Кристалина Георгиева се ползва с доверие както в 
дипломатическите, така и в икономическите среди в САЩ. Влиянието й се разпростира от сградата на Белия дом до тази 
на Обединените нации. 
Д-р Асен Асенов, преподавател по световна икономика в Американския университет във Вашингтон: Тя ще бъде един 
от най-важните канали, които българската дипломация, българското правителство и управляващи могат да използват, за 
да достигнат до която и да е точка на света. Вратите пред всички правителства, други институции в света ще бъдат малко 
по-широко отворени пред нашата дипломация. Доверието не е просто в чаровната усмивка на Кристалина, доверието е в 
нейния изключителен професионализъм. 
Според Асенов българката трябва да продължи промените на бившата ръководителка на фонда Кристин Лагард в посока 
увеличаване на средствата и промяна на политиката. 
Д-р Асен Асенов, преподавател по световна икономика в Американския университет във Вашингтон: Публична тайна 
е, че МВФ е създаден като институция в края на 40-те години. Той отразява историята и състоянието на икономиката от 
този период. Близо 70 години по-късно нещата са съвсем различни. Голямото предизвикателство пред нея е да промени 
управлението, да потърси съгласието на западноевропейските страни, на САЩ така че развиващите се икономики Китай, 
Индия, Русия, Япония да имат малко по-голяма тежест в управлението на фонда. Като това управление да се промени на 
основата на набирането на допълнителни средства от всички тези държави и по този начин фонда да стане място на по-
голямо включване от страна на други държави. 
Натрупани очаквания към Кристалина Георгиева има и от представителите на по-бедните държави, които посрещнаха 
кандидатурата й с ентусиазъм. Именно в бълкарката някои виждат надежда за по-добър живот. 
Д-р Асен Асенов, преподавател по световна икономика в Американския университет във Вашингтон:Тя има 
изключително добро разбиране на техните проблеми. Има лични познанства с техните финансови и политически лидери. 
Тяхната надежда е, че всъщност в предстоящите години тези държави ще имат едно по-силно включване в световната 
икономика. Така например жените, които работят в тези икономики все още не са равнопоставени на техните трудови 
пазари по отношение на заплащане и лидерски позиции, нещо, което е много близко до сърцето и духа на Кристалина 
Георгиева. Вторият проблем е климатичните промени. Тези държави имат много по-ниски способности да се адаптират 
към негативните последици от климатичните промени, а тя е един от водещите експерти в банката, беше и във фонда в 
областта на устойчивото развитие. 
Едно е сигурно. Новият управляващ директор ще трябва да взима решенията си в условия на нарастващи търговски спорове 
и напрежение по оста САЩ - Китай , двете суперсили, които дърпат вагоните на световната икономика. 
В студиото на Бизнес.БГ финансовият анализатор Емил Хърсев коментира избирането на българка за председател на 
институция като Международния валутен фонд, като заяви че това е ясен знак, че България излиза с позиция напред. 
Кристалина Георгиева е едно голямо щастие за света, защото има дарбата да постига консенсус, категоричен е Хърсев. 
 
√ Предложенията на Лондон за сделката с Брюксел 
Британският премиер Борис Джонсън остана твърдо на позицията, че страната му напуска Европейския съюз в края на 
месеца при всички случаи. Пред делегатите на конференцията на Консервативната партия в Манчестър, Джонсън не очерта 
конкретни предложения за излизане от задънената улица и постигане на сделка с Евросъюза. Предложенията обаче са 
изпратени в Брюксел и се очаква отговорът на Евросъюза. 
Какво предлага Лондон - обобщава Веселин Паунов - кореспондент на БНР в Лондон. 
Най-важната част от новите британски предложения за сделка с ЕС несъмнено е замяната на „предпазния механизъм“ за 
ирландската граница. А те предвиждат по същество оставането на Северна Ирландия в общия европейски пазар за 
селскостопански и индустриални стоки, без обаче провинцията да остава в митническия съюз. 
Важно уточнение е, че северноирландският парламент - Стормонт - първо трябва да одобри такова споразумение и ако го 
одобри впоследствие да гласува на всеки четири години дали да го продължава. Точно тази клауза за времево ограничение 
обаче едва ли ще се хареса в Брюксел. В писмото, адресирано до председателя на Европейската комися Жан-Клод Юнкер, 
Борис Джонсън пише, че „предложенията отразяват взетото решение от народа на Обединеното кралство да напусне ЕС, 
като прагматично решава последиците за Северна Ирландия и Република Ирландия. 
Думата сега ще имат експертите в Брюксел, които ще се произнесат доколко такова предложение е приемливо за ЕС. В 
Лондон обаче лидерът на основната лейбъристка партия Джеръми Корбин каза, че последният план на Борис Джонсън е 
по-лош от сделката на Тереза Мей. По-рано делегатите на конгреса на торите бурно аплодираха техния лидер за твърдото 
му намерение всичко да приключи на 31 октомври, защото целият свят иска Брекзит да бъде решен възможно най-скоро. 
Борис Джонсън, министър - председател на Великобритания: Излизаме от Европейския съюз на 31 октомври, каквото и 
да става. Нека да приключим с Брекзит. Можем, трябва и ще го направим, при все, че Законът за капитулацията не улесни 
нещата. Ще работим за сделка с нашите приятели от Европейския съюз. Но каквото и да стане, трябва да науснем до края 
на октомври. 
Джонсън заяви пред депутатите, че иска сделка, дори че обича Европа, но ако конструктивните и разумни предложения 
на Лондон не бъдат приети алтернативата е само една - излизане от ЕС без сделка. Някои политически наблюдатели на 
Острова смята, че премиерът се опитва по този начин да прехвърли вината на Брюксел в случай, че сделка не бъде 
постигната. 
 
√ Какви са реакциите в Брюксел след предложенията на Джонсън за Брекзит  
Британският пратеник за Брекзит Дейвид Фрост вече предаде новите предложения на премиера Борис Джонсън в Брюксел. 
Каква е процедурата оттук нататък и какъв резултат да очакваме - вижте повече подробности в прякото включване от 
Брюксел на Десислава Апостолова. 



6 

 

Първите реакции за предложението на Борис Джонсън не са особено оптимистични. Британският премиер е разговарял 
по телефона с Жан Клод Юнкер, като той е подчертал, че в предложението има доста проблемни точки. 
На същото мнение е и Мишел Барние, който коментира, че има още много работа да се свърши относно Брекзит. 
Предстои среща на Борис Джонсън с премиера на Ирландия, ето какво коментира той: 
Лео Варадкар, премиер на Ирландия: Ще чакам по-късно днес да мога да се запозная с писмените предложения на 
британското правителство, после ще се консултирам с Европейската комисия и европейските колеги какъв ще е нащшият 
отговор. От изтеклото мога да кажа, че това, което се предлага не е обещаващо и не изглежда като основа за споразумение, 
но ние ще продължим да говорим и ще останем отворени за предложения от британското правителство. 
 
БНР 
 
√ В НС разглеждат окончателно Закона за борба с трафика на хора  
Парламентът ще разгледа окончателно промените в Закона за борба с трафика на хора, които предвиждат жертви на 
такова престъпление да могат да останат поне един месец в центровете за временно настаняване. Досега срокът беше 10 
дни. 
Промените предвиждат да се увеличи срокът за настаняване на жертвите на трафик в приюти за временно пребиваване, 
като се въвежда минимален такъв от 30 дни. Възможно е той да бъде удължен по предложение на съответния приют. 
Отпада задължението на приютите и центровете за настаняване да издирват семейства и роднини на децата жертви на 
трафик. 
Аргументът е, че служителите в тези центрове нямат капацитет да издирват близките. 
Националната комисия за борба с трафика на хора ще открива специализирани приюти за последваща реинтеграция. 
Откритите приюти ще се финансират от бюджета на комисията, която ще има основна роля по събиране на данни, свързани 
с борбата с трафика на хора и закрила на жертвите. 
Предвижда се и да им бъде осигурена безплатна правна и езикова помощ. 
В програмата на депутатите за днес влиза и второ гласуване на Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
 
√ Парите в предизборната кампания, предстоят ли скандали  
„Промяната на размера на партийната субсидия и връщането на надполучени пари нямат отношение към предизборната 
кампания. При разширяването на кръга на евентуалните дарители е логично да са нужни повече време и ресурси за тяхната 
проверка, но ние имаме изградено добро сътрудничество с Националната агенция за приходи“. Това увери в предаването 
„Преди всички“ председателят на Сметната палата Цветан Цветков. 
При тази кампания има регистрирани 708 участници; 640 е броят на инициативните комитети и на местните коалиции, 
тоест, това са участници, които нямат опит във финансовата отчетност. Това е едно от предизвикателствата пред Сметната 
палата, посочи Цветков. 
30 дни след приключване на кампанията всички участници трябва да изпратят отчет, след което Палатата ще извърши одит 
за съответствие на тези участници в изборите, които имат приходи и разходи над 1000 лева. Всички дарения над 1000 лева 
трябва да са преведени по банков път. 
„Изборният кодекс е поставил максимални прагове за участниците в изборите – не може разходите на партиите във връзка 
с изборите да надвишават 8 млн. лева, а за различните участници – кандидати за кметове и общински съветници, прагът е 
от 25 000 до 1 млн. лева. Кмет на най-малкото населено място има право на средства за провеждане на кампанията до 
25 000 лева“, допълни Цветан Цветков и си пожела по-добра координация с правоприлагащите органи. 
Партиите стават по-зависими от фирмите – дарители в кампанията 
„С промяната с разрешеното финансиране от юридически лица и с махането на праговете държавата се превърна в 
разграден двор. Очаквам много скандали. Сега ще се увеличи зависимостта на партиите от определени фирми“, каза 
икономическият експерт Мартин Димитров. 
Той прогнозира, че вероятно парите ще се движат през трети лица, за да бъдат трудно проследими: 
„Ако имахме работещи контролни органи с разследващи функции, всичко би излязло наяве“. 
„При толкова много партии и кандидати на тези избори, каквито и хора да работят в тези секционни комисии, обработката 
на данни ще бъде изключително трудна“, допълни Димитров. 
Според него трябва да се насърчават партии, които желаят с по-малък бюджет да правят кампания, като получават пари 
само от субсидия. 
„Тази субсидия да е толкова малка, че да не ѝ позволява на партията да прави нищо друго, освен да съществува, и да 
разчита на такива пакети, които да бъдат гарантирани за всички участници в изборния процес“. 
                                               
√ Бизнесът и политиците си подават ръка в бъдещето 
Дигиталната трансформация на производството в Пловдивския регион и бъдещето на автомобилната индустрия в България 
са сред темите на конференцията „Индустрия 4.0“, която ще се проведе в „Хотел Империал“ в Пловдив. 
Целта на форума да даде добри примери и нови възможности за партньорство между бизнеса, правителството и местната 
власт за привличане на нови инвеститори от високотехнологичния сектор. 
Сред участниците ще бъдат вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на финансите Владислав Горанов, както и 
президентът на България в периода 2012 – 2017 Росен Плевнелиев. 
 
√ Подписваме договор за изграждане на две компресорни станции от "Балкански поток“  
Договор за изграждане на две компресорни станции, които са част от проекта „Балкански поток“, ще подпишат днес 
"Булгартрансгаз" и избраният за изпълнител на проекта консорциум „Ферощал Балкангаз“. 
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Проектът за разширение на газопреносната ни инфраструктура от турско-българската до българо-сръбската граница ще 
осигури и условията за осъществяването на концепцията за газоразпределителния център „Балкан“. 
Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов сподели за БНР, че името на проекта е такова, защото 
той „ще осигури сигурността на доставките и не само за България, но и за страните от региона“. 
Двете компресорни станции се предвижда да бъдат изградени в района на Расово и на Нова Провадия: 
„След изграждането и въвеждането им в експоатация ще имаме възможност да достигнем техническия проектен 
капацитет за разширението на нашата мрежа в посока към Сърбия, Унгария и Австрия...  Избрахме вариант проектът 
(„Балкански поток“ б.р.) да бъде реализиран в рамките на 615 календарни дни. В първите 250 трябва да бъдат изградени 
308 километра от линейната част на газопровода. Тази седмица предадохме официално и строителната 
площадка...Финансирането за авансовото плащане както за компресорните стнции, така и за договора, който беше 
подписан с „Аркад“, е осигурено. Това са собствени средства на "Булгартрансгаз". За линейната част – договорът с „Аркад“ 
– 250 млн. лв. без ДДС или 300 милиона с ДДС, а за договора за изграждане на комресорните станции авансът е 40% от 
стойността на договора, което възлиза на около 168 милиона лева с включен ДДС. Това са собствени средства 
на„Булгартрансгаз“. Заемно финансиране не е търсено, тъй като не е необходимо".  
                                               
√ Учени от цял свят се събират на семинар по генетика в София 
Биологически факултет на Софийския университет посреща световноизвестни учени от над 8 страни в областта на 
генетиката на третия семинар по генетика SGIP 2019. Той започна вчера от 13.00 ч. и продължава до 4 октомври. 
Събитието е част от програмата по случай 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките и 75-
годишнината от основаването на Съюза на учените в България. 
“Генетиката е наука за наследствеността и в днешно време е много обширна, тъй като се покрива с цялата жива материя 
от бактериите до животните и човека, медицинската генетика, генно инженерство, генни терапии. Това в момента е много 
обширна област", казва Светослав Димов - председател на секция “Генетика” към Съюза на учените и главен организатор 
на събитието. 
На семинара пленарни лекции ще изнесат водещи учени в областта, като след откриването ще изнесат лекции акад. Атанас 
Атанасов за зелените биотехнологии, а след него проф. Драга Тончева, която ще говори за за гените, свързани с 
дълголетието при хората. 
 
√ Зеленчукопроизводителите се нуждаят от пазар, подпомагане и защита от нелоялна конкуренция 
Ако искате български плодове и зеленчуци - купувайте българското, призовава МЗХГ  
Българските овощари и градинари са в тежка пазарна ситуация. Според сдруженията на фермерите в бранша до 80% от 
продаваните в страната плодове и зеленчуци са внос от ЕС и съседни държави. Пред Радио България ресорният зам.-
министър от Министерството на земеделието и храните /МЗГХ/ Чавдар Маринов обобщи проблемите в три точки. 
Българските производители се нуждаят първо- от пазар, второ- от адекватно подпомагане и трето- от защита срещу 
нелоялна конкуренция. 
Много е важна и ролята на търговските вериги. Вече организирахме 2 срещи с всички големи търговски вериги у нас с апел 
да подкрепят българските производители.  Умолявам всички потребители на плодове и зеленчуци да купуват и да търсят 
родно производство, както в редица страни членки на ЕС се практикува. Нашите сортове са изключително характерни с 
традиционни вкусове и би следвало да се предпочитат, защото са много по-качествени. Това е период, в който ние сами 
трябва да защитим нашето производство. 
На въпроса дали субсидиите, получавани от българските производители са достатъчни, за да бъдат конкурентни на 
вносните земеделски продукти, отговорът бе лаконичен – „средствата никога не са достатъчни“. 
Има неравноправие по отношение получаването на субсидии в старите страни членки и новите, казва зам.-министърът на 
земеделието Чавдар Маринов. България и новите страни членки настояват за поетапно изравняване на тези субсидии.  Но 
не всичко опира до субсидиите. Браншовите организации настояват за обратно начисляване на ДДС при плодовете и 
зеленчуците. Инициативата се подкрепя от МЗХГ и Министерството на финансите. Подобен механизъм от години е въведен 
при зърнените култури. Националната агенция по приходите го определя като позитивен, защото е повишил събраните 
данъци, а производителите излизат на светло и не крият обороти. Видимо има търговци, които нерегламентирано внасят 
плодове и зеленчуци. Давам пример с килограм домати по 6-7 евроцента, картофи 5 евроцента. В момента сме подели 
инициатива за създаване на база данни за регистрация на търговците.  Всичко това трябва да е в строг мониторинг и 
контрол, за да знаем какво консумираме и от кои страни идва. Платени ли са данъчни налози, съответно ДДС. 
Кога ще могат да бъдат предоговорени европейските субсидии, които са определени още преди присъединяването на 
България към ЕС? 
В момента тече дебат за следващия програмен период, уточнява Чавдар Маринов. Сега е моментът и призовавам всички 
земеделци и браншови организации да участват активно в подготовката на тези документи, по които ще бъдат определени 
направленията за подпомагане. Тук е мястото всеки бранш да заяви своята позиция аргументирано с числа, за да се 
разработят програмните документи за следващия 5 годишен период.  Искам да ви уверя, че България твърдо поддържа 
запазването, дори увеличаването на част от подпомагането. Общата стойност за плодовете и зеленчуците е около 40 млн. 
евро за обвързаното подпомагане. Никоя друга страна членка по тази схема не предоставя толкова високо подпомагане.  
Но се връщам на вашия въпрос – дали са достатъчни тези субсидии, и отново повтарям- те никога няма да са достатъчни, 
докато няма общо изравняване на нивата. Европейският пазар не е толкова голям. Нашите производители трябва да се 
конкурират с производителите от ЕС, чието производство е по-конкурентноспособно не само заради по-високите субсидии, 
но и заради натрупаните производствени мощности. Тяхната себестойност е по-ниска от българската. Затова призовавам 
земеделските производители да направят всичко възможно да участват по мерките в програмите за развитие на селските 
райони, за да закупят техника, да въведат иновации и да станат конкурентноспособни на своите колеги от ЕС. 

http://bnr.bg/horizont/post/101167856/podpisan-e-dogovorat-za-izgrajdane-na-balgarskia-uchastak-ot-turski-potok
http://bnr.bg/horizont/post/101167856/podpisan-e-dogovorat-za-izgrajdane-na-balgarskia-uchastak-ot-turski-potok
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√ Спад на промишлената активност в еврозоната през септември до 7-годишно дъно  
Промишлената активност в еврозоната се сви през септември с най-силно темпо от седем години насам, в резултат на 
рязко понижение на новите поръчки и на производството, показват окончателните данни от редовното бизнес проучване 
на агенция IHS Markit, които претърпяха слаба възходяща ревизия. 
Промишленият PMI индекс в еврозоната се понижи през септември до 45,7 пункта от 47,0 пункта през август и малко над 
предварителен индекс на ниво от 45,6 пункта. Това е най-ниското ниво на промишлена активност от октомври 2012-а 
година и нейно свиване за осми пореден месец, което е пореден ясен знак за продължаваща рецесия в промишлеността. 
Последното проучване на агенция Markit също така установи, че с оглед на продължаващите опасения относно Брекзит и 
негативното въздействие на търговската война между САЩ и Китай, увереността за бъдещето в промишления сектор остава 
почти без промяна спрямо август, когато тя достигна най-ниското си ниво от ноември 2012-а година. 
Индексът, оценяващ новите промишлени поръчки, се понижи до най-ниско ниво от октомври 2012-а година, като и 
индексът, измерващ самото производство, достигна най-ниско ниво от 2012-а година. 
"PMI данните за септември подсказват, че промишленото производство в еврозоната се е понижило през третото 
тримесечие с над 1%, което може да окаже сериозно негативно влияние върху данните за БВП през периода юли-
септември и в същото време да изпрати негативен сигнал и за последното тримесечие на настоящата година", отбеляза 
Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в агенция IHS Markit. 
Според него Германия е начело на този промишлен спад, като съответният PMI индекс се понижи до нива, които не бяха 
наблюдават от 2009-а година насам, като аналогичните индекси на Италия и Испания също задълбочават своя спад, докато 
производственият сектор на Франция е в застой. 
Уилямсън допълни, че бизнесът остава песимистично настроен и за година напред, тъй като оптимизмът е около 
седемгодишни дъна на фона на тревогите от търговската война, признаците на забавяне на глобалния икономически 
растеж и геополитическите опасения, включително засилената тревожност от евентуален Брекзит без сделка. 
От водещите страни-членки на еврозоната, Германия продължава да изпитва най-рязко влошаване на производствените 
условия, но при свиване на промишлената активност и в Испания и Италия, като само във Франция е отчетно стагнация на 
промишлената активност през деветия месец на годината. 
Германският промишлен PMI индекс се понижи през септември до 41,7 пункта от 43,5 пункта през август и предварителен 
индекс на ниво от 41,4 пункта, достигайки по този начин най-ниско ниво от юни 2009-а година, когато все още беше в сила 
глобалната финансова и икономическа криза. 
Аналогичният индекс на Франция се понижи до 50,1 пункта от 51,1 пункта месец по-рано и под предварителен индекс на 
ниво от 50,3 пункта. 
Италианският промишлен PMI индекс спадна през септември до 47,8 пункта от 48,7 пункта през август, докато испанският 
аналогичен индекс се понижи до 47,7 от 48,8 пункта. 
 
√ Спад на европейските акции към едномесечни дъна след ескалация на тревогите за икономическия растеж 
В сряда европейските акции се намираха под силен натиск от продажби към едномесечни дъна с оглед на засилващите се 
притеснения за глобалния икономически растеж. Повод за тези тревоги дават както слабите проучвания за промишлената 
активност в еврозоната, така и на аналогични проучвания в САЩ, показващи, че и американският индустриален сектор 
започва да страда все по-сериозно от търговската война с Китай и от забавянето на световната икономика. 
Оставащата висока несигурност относно процеса на излизане на Великобритания от ЕС оказва допълнително негативно 
влияние върху инвеститорските настроения на стария континент. 
Снощи пазарът на акции на Уолстрийт беше разтърсен сериозно от изненадващо слабо проучване на ISM, показващо 
влошаване на американската промишлена активност през септември до 10-годишно дъно (най-ниско ниво от края на 
голямата рецесия 2007-2009 година). 
Индексът на сините чипове DJIA се понижи с 343 пункта (спад с 1,28%), широкият индекс S&P500 - с 1,23% и технологичният 
индекс Nasdaq Composite - с 1,13%. 
Азиатските борси последваха слабото представяне на Уолстрийт, като японският индекс Nikkei приключи днешната 
търговия с понижение от 0,49%, индексът Hang Seng - с 0,19%, а южнокорейският индекс Kospi загуби 1,95% от стойността 
си отчасти като реакция и на новината за изстрелването на две нови севернокорейски балистични ракети в посока към 
Японско море. Борсите в Китай остават затворени до края на седмицата във връзка с 70-годишнината от комунистическото 
управление на страната. 
Търговията на стария континент също започна със сериозни понижения на основните европейски фондови индекси към 
едномесечни дъна. 
Общият индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 1,36% към 382,50 пункта, достигайки най-ниско ниво от 4-ти септември 
насам, след като и във вторник индексът загуби 1,3% от стойността си. Така само в рамките на първите две октомврийски 
сесии на търговия индексът Stoxx Europe вече заличава своето покачване а с 2% в рамките на третото тримесечие. 
Според последни данни на компанията Refinitiv, европейските компании са на път да отбележат най-слабите финансови 
резултати от три години насам в рамките на отминалото тримесечие. Очакванията са, че включените в индекса Stoxx Europe 
компании ще отчетат спад с 2,2% на печалбата за акция (EPS) през третото тримесечие, което би представлявало най-
сериозното понижение от третото тримесечие на 2016-а година. Очаква се и намаляване на техните приходи с 0,3%, което 
може да се окаже първото тримесечно понижение от началото на 2018-а година насам. 
Германският фондов индекс DAX30 се понижава по време на търговията в сряда с 1,25% след вчерашен спад с 1,3%, като 
допълнително негативно влияние на борсата във Франкфурт оказват и силно занижените икономически прогнози на петте 
водещи немски института. 
Френският фондов индекс CAC40 губи 1,6% от стойността си, задълбочавайки вчерашния си спад с 1,4%. 

http://bnr.bg/post/101172911
http://bnr.bg/post/101172911
http://bnr.bg/post/10117310
http://bnr.bg/post/101173280
http://bnr.bg/post/101173321
http://bnr.bg/post/101173321
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Най-солидно понижение от 1,7% отчита британският фондов индекс FTSE100 с оглед на подновени притеснения около 
процеса на Брекзит преди очакваното след около час (към 14:00ч.) изказване на премира Борис Джонсън пред 
конференцията на Консервативната партия, в което той може би ще представи и последните правителствени предложения 
за споразумение с ЕС. 
Фючърсите на американските фондови индекси също остават на червена територия преди началото на днешната търговия 
на Уолстрийт. Фючърсите на DJIA се понижават с около 160 пункта (спад с 0,61%), на S&P500 - с 0,6% и на Nadaq100 - с 0,73%. 
 
√ СТО понижи рязко прогнозите си за растежа на световната търговия 
Световната търговска организация (СТО) понижи отново, при това много рязко, прогнозите си за растежа на глобалната 
търговия през тази и следващата година, визирайки растящото търговско напрежение главно по оста САЩ - Китай. 
Базираната в Женева международна организация, която е отговорна за прилагането на правилата, регулиращи световната 
търговия, вече предвижда увеличаване на обема на световната търговия с едва 1,2% през 2019-а година и с 2,7% през 2020-
а година след растеж с 3,0% през 2018-а година. 
Това представлява рязка низходяща ревизия спрямо предишната прогноза на СТО от април за увеличение на 
международната търговия с 2,6% през тази и с 3% през следващата година. 
"Търговските конфликти са най-големият риск в низходяща посока за новите прогнози, като макроикономическите шокове 
и финансовата нестабилност са също потенциални фактори, които могат да задействат един още по-силен спад в 
международната търговия", се посочва в новия доклад на Световната търговска организация. 
"Влошаването на перспективите пред търговията е обезкуражаващо, но не и неочаквано“, заяви генералният директор на 
СТО Роберто Азеведо и допълни: "Освен преките им въздействия, търговските конфликти увеличават несигурността, 
карайки част от бизнеса да забави своите инвестиции за повишаване на производителността, която е от съществено 
значение за повишаване на жизнения стандарт". 
В своя доклад СТО също така посочва за наличието и на други рискове за растежа в търговията, освен нарастващо търговско 
напрежение, като тези, свързани с Брекзит несигурността в Европейския съюз и разхлабващата парична и лихвена политика 
в развитите икономики. 
Според Световната търговска организация предстоящото излизане на Великобритания от ЕС натежава върху световната 
икономика, като СТО отбеляза, че оттегляне без споразумение може да има съществено негативно въздействие. 
Базираната в Женева международна организация обаче добави, че това негативно влияние ще бъде ограничено предимно 
в рамките на Европа. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ ВСС освободи Пламен Георгиев като прокурор  
Прокурорската колегия на ВСС освободи като прокурор бившия председател на Комисията за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев. 
Единодушно с 9 гласа „за“ кадровиците уважиха молбата на Георгиев, която той подаде ден по-рано и бе включена като 
допълнителна точка в дневния ред на прокурорската колегия в сряда. Преди гласуването председателят на Комисията по 
атестиране и конкурси /КАК/ към колегията Даниела Машева съобщи, че проверка за наличие на висящи преписки и 
досъдебни производства срещу Георгиев е показала липсата на такива и няма пречка молбата му за освобождаване да 
бъде удовлетворена. То влиза в сила от 2 октомври. 
Пламен Георгиев напусна председателския пост в Антикорупционната комисия след разразилия се скандал с 
апартаментите на властта. Проверка на НАП показа, че между доходите и разходите му няма разминаване, но като "акт на 
достойнство" и "за да изчисти името си и това на Комисията" той подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС го 
възстанови на длъжност прокурор в Специализираната прокуратура, какъвто бе преди да оглави КПКОНПИ. 
Малко по-късно Георгиев бе назначен от Министерския съвет за консул във Валенсия, Испания. Заемането на длъжността 
изисква да напусне поста си на магистрат. 
Георгиев ще замине за Валенсия в средата на октомври. 
 
Дарик 
 
√ Подписват договор за изграждане на сигнализация по жп линията Пловдив-Бургас 
Държавното предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ подписва договори за „Проектиране и 
изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас“, които са част от 
проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, съобщиха от компанията. 
Събитието ще предвидено за днес, четвъртък, в сградата на НКЖИ. На него ще присъстват инж. Красимир Папукчийски – 
генерален директор на ДП НКЖИ и инж. Мария Чакърова – директор дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни 
проекти“. 
Изпълнението на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ се осъществява със 
съфинансиране от Кохезионен фонд, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. 
 
 
 
 
 
 

http://bnr.bg/post/101101604
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News.bg 
 
√ Облекчават режима на регистрация на доставчици на GPS данни за тол таксуването 
Да се улесни процедурата за регистрация на доставчиците на декларирани (GPS) данни, които ще се използват за 
изчисляване на дължимите от тежкотоварните автомобили тол такси, както и да отпадне задължението на Агенция "Пътна 
инфраструктура" да организира разпространението на бордови устройства. 
Това предвижда прието от правителството постановление, с което се изменя Наредбата за условията, реда и правилата за 
изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база 
време и на база изминато разстояние. 
Доставчиците на GPS данни ще предоставят за обработка на националните и европейските доставчици на услуги - 
партньори на Агенция "Пътна инфраструктура", информация за географското позициониране на техните клиенти по 
републиканската пътна мрежа. На база на обработените GPS данни Националното тол управление ще изчислява 
дължимата тол такса на съответния тежкотоварен автомобил. 
Промените предвиждат да отпадне необходимостта от сключване на договори при общи условия между АПИ и 
доставчиците на GPS данни, както и да се намалят изискванията към тях. Те ще подписват договор с националните и 
европейските доставчици на тол услуга. Партньорите на АПИ ще обработват GPS данните и ще ги превръщат в т.нар. тол 
декларации, които ще изпращат към тол системата за изчисление на дължимата тол такса. 
Същевременно Пътната агенция запазва контролните си функции над дейността на доставчиците на GPS данни, като се 
предвижда да ги вписва в публичен списък при облекчени условия. Те трябва също така да имат специализиран персонал 
с опит и с необходимата квалификация, чрез които да могат непрекъснато да изпълняват изискванията на АПИ, както и да 
имат добра репутация. 
Услугите, предоставяни в разкриваните от АПИ пунктове за продажба, ще бъдат плащане на винетна такса и купуване на 
маршрутна карта. Тол такса ще може да се плаща в пунктовете за продажба, разкривани от националните доставчици на 
услуги и от ЕУЕСТ доставчиците. 
  
Sinor.bg 
 
√ Рекорден износ на пшеница от Румъния 
Според данните на пристанищните власти износът на пшеница от северната ни съседка чупи рекорди. През август 2019/20 
г. Румъния е изнесла 1094 хил. тона пшеница, с 19% повече в сравнение със същия месец на 2018/19 г и това е рекорден 
обем за този месец на годината. През последните три сезона средният обем на месечния експорт на румънска пшеница 
чрез морските пристанища възлиза на 922 хил. тона, информира аналитичния портал UkrAgroConsult. 
През август 2019 г. основните купувачи на румънско хлебно зърно бяха: Египет, Испания, Судан и Йордания. Забележими 
бяха и износът на румънска пшеница за Алжир и дори за далечна Япония. 
През юли-август 2018/19 г. МО Румъния е натоварила 1870,7 хил. тона пшеница в морските си терминали, което е с 7% 
повече в сравнение със същия период на миналия сезон и е нов рекорд за страната, обусловен от големия добив 
производство и по-атрактивните експортни цени през този сезон. 
Както вече коментирахме по–горе, най-големият купувач на румънска пшеница е Египет, но това е традиционен 
стратегически играч на пазара. По-интересен е случаят с Тайланд, който е внесъл само 20 хил. тона румънска пшеница през 
2018/19, сега е вторият по големина купувач със 190,2 хил. Тона. 
 
В. Дума 
  
√ Всяка втора община с огромни дългове 
На София се падат 52 процента от натрупаните задължения 
Половината от всички 265 в страната са с огромни дългове, показват данни на Министерството на финансите за първите 
шест месеца на годината. Задълженията към края на юни тази година са в размер на над 132 милиона лева, в това число 
по бюджета на общините - 123.9 млн. лв. Останалите 134 общини в страната завършват второто тримесечие без просрочени 
задължения. Общините, които имат най-големи дългове, са Видин - 11.4 млн. лв., Пазарджик - 20.6 млн. лв., Смолян - 14.3 
млн. лв., Стара Загора - 13.4 млн. лв., и Кърджали - 8.1 млн. лв. Ако сравним данните с тези от година по-рано, става ясно, 
че най-голям ръст на просрочените задължения има в Стара Загора - с 12.3 млн. лв., Благоевград - с 2.4 млн. лв., Бургас - с 
1.4 млн. лв., и Добрич - с 1 млн. лв.Спрямо предходните години Кърджали е първенец в най-бързо изплащане на дълговете 
си с намаляване на общия заем на общината с над 6.6 млн. лв., след това се нареждат Перник (2.9 млн. лв.), и Хасково и 
Сливен - с по 1.8 млн. лв. намаление на дълга. Една трета от всички български общини намаляват просрочените си 
задължения, като общото намаление на дълговете им е с над 32 млн.лв. 
С най-голям дял на задълженията за разходи (напр. заложени в бюджета вноски по кредити или плащания по сключени 
договори) спрямо годишните разходи са Чирпан, която е поела ангажименти за близо 70% разходи, след нея се нареждат 
Неделино, Белоградчик, Доспат и Димово. Общините с отрицателно бюджетно салдо към края на второто тримесечие на 
годината са пет, като най-голям дефицит се отчита в Смолян (-3 839 806 лв.), Тутракан (-3 175 331 лв.), Хитрино (-2 643 544 
лв.), Варна (-2 640 789 лв.), и Септември (-2 296 023 лв.). Общините Столична, Пловдив, Бургас, Сливен, Русе и Стара Загора 
формират най-голям излишък по бюджета си. Най-голямо намаление на размера на задълженията за разходи по 
бюджетите си спрямо края на миналата година отчитат от Столична община, Пловдив, Перник, Добрич и Тунджа. С най-
негативни тенденции по показателите за финансова независимост, устойчивост и инвестиционна активност, са Костенец, 
Чирпан, Рудозем, Борован, Доспат, Тутракан, Антон, Кричим, Мездра, Рила и Минерални бани. Община Панагюрище е 
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рекордьор по покриването на местни дейности със собствени средства, като процентът за това е 207%, т.е. - покрива своите 
разходи и й остава дори излишък. Все по-добре по това перо се справят и Кърджали, Добрич, Каварна, и Плевен. 
София е рекордьор по натрупани дългове сред общините у нас. На столицата се падат 52% от общия дълг на местните 
администрациите у нас, показват данните на Министерството на финансите (МФ) за първото полугодие на тази година. В 
края на юни общинският дълг, заедно с общинските гаранции, е 1.385 млрд. лв., което е с 38 млн. лв. повече отпреди 
година. В бюджета на столицата за 2019 г. максималният записан размер на общинския дълг към края на бюджетната 2019 
г. би трябвало да е до 709 311 913 лв. В него се включват нови заеми, получени през тази година, както и пари за погасяване 
на стари задължения. 
Голяма част от задълженията на общините - над 80%, са формирани от предстоящи плащания по инвестиционни проекти, 
твърдят от Министерството на финансите. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След скандала в "Референдум" - председателят на СЕМ София Владимирова 
- Седмица след старта - какъв е тонът на предизборната кампания? 
- Северна Македония по пътя към Европейския съюз - ще я спънат ли историческите спорове с България? 
-  Печели или губи президентът Тръмп от идеята за импийчмънт? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Предизборно студио от Провдив 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Волен Сидеров се вихри в телевизионно студио. Провокация или изпускане на нерви? Коментират Валерия Велева 

и Харалан Александров. 
- Условна присъда след опит за убийство. Говори бащата на момчето, наръгано от свой съученик. 
- Нов тип обири в дома ни. Може ли крадците да влязат в апартамента ни чрез собствения ни ключ? Темата в „На 

твоя страна". 
- Защо Милко Калайджиев влиза в кметската надпревара? И как ще се бори за гласовете в Свиленград. 
- Измамница прикрита като инкасатор? Как мнима служителка на ВиК измами хора в Монтана? 
- Спасение и завръщане в "Откраднат живот: Кръвни връзки". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 3-ти октомври 
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа на бул. „Княгиня Мария Луиза" 58, ет. 3, зала „Корал", Столична общинаорганизира откриваща 

пресконференция по проект за създаване на 5 нови социални услуги. 
- От 10.00 часа, в двора на УМБАЛ „Александровска" (входът от бул. „Пенчо Славейков", след бариерата вдясно), 

министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще връчи ключовете на 25 нови линейки, закупени в изпълнение 
на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ". 

- От 13.00 часа в сградата на „Булгартрансгаз" ЕАД в жк. „Люлин 2" на бул. „Панчо Владигеров" 66, в присъствието 
на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз" ЕАД 
Владимир Малинов ще бъде подписан договор за изграждане на компресорните станции „Нова Провадия" и 
„Расово". 

- От 14.00 часа ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия. 
- От 15.30 часа в сградата на НКЖИ ще се подпише договор за изграждане на железопътната линия Пловдив - Бургас. 

*** 
Благоевград. 

- От 10:30 часа в Конферентна зала на Областната администрация ще се проведе пресконференция на тема: 
„Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения - Flood Protection". 

*** 
Варна. 

- От 16.00 часа Сдружение "Няма невъзможни неща" ще представи в клуба си на ул. ген. Радко Димитриев 7А 
уменията на младежи с ментални затруднения и увреждания в трудова среда. 

- От 18.00 часа в зала „Пресцентър" на Фестивален и конгресен център ще се състои официалното представяне на 
кандидатите на Коалиция "Демократична България" за кмет и общински съветници на Варна 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа на артилерийско-стрелкови полигон „Марково" ще се проведат демонстративни стрелби. 
Местни избори 2019: 
Кюстендил. 

- От 13.00 часа в залата на читалище „Братство" ще бъдат представени кандидатите за местните избори от 
„Коалиция ГЕРБ, СДС, ВМРО-Българско национално движение, Движение България на гражданите, Земеделски 
народен съюз, Обединени земеделци". 

*** 
Плевен. 
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- От 18:00 часа Арт Център в градската градина ПП АБВ ще представи кандидата за кмет и листата за общински 
съветници. 

 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Джонсън ще поиска от кралицата да спре работата на парламента от 8 до 14 октомври  
Британският премиер Борис Джонсън ще поиска от кралица Елизабет Втора да преустанови работата на парламента от 8 
до 14 октомври, предадоха световните агенции, като цитираха комюнике, публикувано от неговата канцелария. 
Традицията повелява законодателният орган да излезе в кратка ваканция преди тронното слово на монарха, в което се 
излагат приоритетите на правителството. Така че това спиране на работата на парламента не би трябвало да бъде правен 
проблем, отбелязва Франс прес. 
В края на август британският премиер прекрати сесията на парламента за пет седмици, в опит да прокара Брекзит на 31 
октомври, със или без споразумение. Миналата седмица обаче Върховният съд постанови, че това решение е незаконно, 
след като то бе оспорено от противници на Джонсън с аргумента, че целта му е да попречи на депутатите да упражнят 
контрол върху процеса на излизане на Великобритания от Европейския съюз, припомня БТА. 
От "Даунинг стрийт" 10 подчертаха в комюникето, че работата на парламента ще бъде прекъсната за "минималния 
възможен срок", за да може правителството да се подготви за новата парламентарна сесия. Като приоритети на кабинета 
бяха изброени осъществяването на Брекзит на 31 октомври, здравната система, училищата, борбата с престъпността, 
инвестициите в инфраструктурата и силната икономика. 
 
√ САЩ налагат мита на европейски стоки за 7,5 млрд. долара 
Съединените щати ще наложат мита от 25 процента върху френското вино, италианското сирене и шотландското малцово 
уиски, но пощадиха италианското вино, паста и зехтин, предаде Ройтерс. 
От офиса на търговския представител на САЩ Робърт Лайтхайзър публикуваха списък със стотици продукти от различни 
страни от ЕС, които ще бъдат обект на наказателните такси. 
Митата ще бъдат наложени като ответна мярка на европейските субсидии за самолетостроителя Еърбъс (Airbus). Те ще 
бъдат насочени срещу стоки за 7,5 милиарда долара - максималната стойност, разрешена от Световната търговска 
организация (СТО). 
Митата ще влязат в сила на 18 октомври. 
Сред другите стоки от ЕС, които ще бъдат обложени с наказателни мита от 25 процента, са британските пуловери, 
кашмирени и вълнени изделия, маслините от Франция, Германия и Испания, европейските салами и други продукти от 
свинско месо с изключение на шунката и германското кафе, информира БТА. 
Асоциацията на американските компании, занимаващи се с бизнес с хранителни специалитети, призова администрацията 
на президента Доналд Тръмп да не налага наказателните мита с аргумента, че "малко или никакви домашни продукти. . . 
могат да заменят тези вносни хранителни специалитети". Тя предупреди, че ще бъдат засегнати 14 000 специализирани 
търговци на дребно, както и още над 20 000 хранителни заведения в Съединените щати. 
Администрацията на Тръмп ще наложи мита от 10 процента върху самолетите от Европейския съюз. Самолетните части 
обаче ще бъдат изключени от наказателните мерки, за да не пострада заводът на Еърбъс в американския щат Алабама и 
да не бъде оскъпено производството на Боинг (Boeing), което включва европейски компоненти. 
Вчера СТО разреши на САЩ да наложат наказателни мита върху стоки от ЕС за 7,5 милиарда долара заради незаконно 
отпуснати субсидии на Еърбъс Airbus. Решението е пореден етап от стария конфликт между европейския самолетостроител 
и американския му конкурент Боинг. 
"В продължение на години Европа предоставя големи субсидии на Еърбъс, които навредиха сериозно на американската 
аерокосмическа индустрия и на нашите работници", каза търговският представител на САЩ в изявление, цитирано от 
Асошиейтед прес. 
В същото време Лайтхайзър призова да бъде договорено решение, което да компенсира субсидиите за европейската 
компания. "Надяваме се да започнем преговори с Европейския съюз, за да решим този конфликт в полза на американските 
работници", заяви той, цитиран от Франс прес. 
 
√ Данните на милиони банкови клиенти в Русия изтекоха на черния пазар  
Изтекли данни за 60 милиона издадени в Русия кредитни карти се озоваха в открит достъп, пише в. "Комерсант". Изданието 
се позовава на Ашот Оганесян, основател на компанията за кибернетична сигурност "ДивайсЛок". 
По данни на вестника, цитиран от ТАСС, изтичането вероятно засяга интересите на клиенти на руската "Сбербанк", чиито 
подробни лични и финансови данни са били качени през август в интернет - на специален форум, блокиран от федералната 
служба Роскомнадзор. 
Според източник на всекидневника, близък до руската централна банка, става дума за база данни на "Сбербанк". Според 
друг събеседник на "Комерсант" информацията може да е качена от служител с административен достъп до нея. 
Оганесян заявява, че е проверил 240 записа от базата и "може да потвърди, че те съдържат данни за реални хора с картови 
сметки в "Сбербанк", предава БТА. 
Продавачи на крадените данни уточняват според вестника, че това са сведения за 60 милиона карти - както валидни, така 
и закрити. В момента банката има около 18 милиона активни карти, посочва "Комерсант". Според експерти на изданието 
това е най-мащабното изтичане на данни в руския банков сектор досега. 
Самата "Сбербанк" съобщила за "Комерсант", че злосторниците не могат да използват крадената информация, за да точат 
пари от карти на клиенти, защото в нея липсват необходимите кодове, а всяка транзакция без показване на картата трябва 
да бъде потвърдена с есемес парола. 
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Междувременно "Сбербанк" информира, че може да са изтекли данните най-малко на 200 нейни клиенти, и започна 
служебно разследване, предаде ТАСС, като цитира сайта на банката. 
Причина за инцидента най-вероятно са "умишлени престъпни действия" от страна на служител, тъй като няма начин в 
базата данни да проникне човек отвън. Изтеклите данни не застрашават сигурността на средствата, депозирани от 
клиентите, уверява "Сбербанк". 
 


