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Novini.bg 
 
√ НОИ: За пет години разходите на ДОО за болнични нарастват с над 50 на сто 
Броят на изплатените от Държавното обществено осигуряване работни дни във временна неработоспособност устойчиво 
нараства. При отсъствие на съществена промяна в средния брой работни дни, падащи се на един издаден болничен лист, 
движещата причина за нарастването на изплатените от ДОО работни дни се крие зад по-големия брой издадени болнични 
листове с по-голяма продължителност (най-вече от 15 до 30 календарни дни включително). Това е един от изводите от 
анализ "Фактори, обуславящи динамиката на дните във временна неработоспособност поради общо заболяване (2014-
2018 г.)" на НОИ. 
Анализът е публикуван в третия брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2019 
г. 
Увеличава се и броят на осигурените, ползвали парични обезщетения при временна неработоспособност поради общо 
заболяване. Този процес обаче протича паралелно с нарастване на броя на декларираните от работодателите изплатени 
от тях работни дни за временна неработоспособност поради общо заболяване. За тях оценките на НОИ на база данните от 
персоналния регистър на осигурените лица показват, че през 2014 г. са били 4 871,8 хил. дни, а през 2018 г. - 5 779,2 хил. 
дни. Отделно към това нараства и среднодневният размер на паричното обезщетение, като това се дължи предимно на 
икономически фактори, отбелязват от НОИ. 
В периода 2014-2018 г. е налице устойчива тенденция на повишаване на разходите на ДОО за изплащане на парични 
обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване. 
През 2018 г. разходите за обезщетения, дължими за съответната година, са малко под 557 млн. лв., което е с над 195 млн. 
лв. или 54 на сто повече от 2014 г. Причините за увеличаването на разходите са свързани с ръста на изплатените от ДОО 
работни дни във временна неработоспособност поради общо заболяване, както и заради увеличение на среднодневния 
размер на паричните обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване. През 2014 г. хората, 
получили поне едно парично обезщетение при временна неработоспособност поради общо заболяване, без двойно 
броене според вида на обезщетението, наброяват малко над 782 хиляди. 
През 2018 г. техният брой доближава 899 хиляди. Това е нарастване със 116,6 хиляди (около 15 на сто), сочат данните на 
НОИ. От 1781,7 хиляди през 2014 г., броят на болничните листове с плащане от ДОО на парично обезщетение при временна 
неработоспособност поради общо заболяване нараства до 2 126,1 хиляди болнични листа през 2018 г. 
Налице е внушителен ръст от 344,4 хиляди болнични листа или с над 19 на сто. Броят на хората с обезщетения и броят на 
издадените болнични листове с плащане от ДОО нарастват с близки темпове, като малко по-голям е темпът на нарастване 
при броя на болничните листове. За това свидетелства показателят за броя на болничните листове, които се падат на един 
човек с обезщетение - от 2,28 листа на човек (2014 г.) стойността на показателя нараства до 2,36 листа на човек (2018 г.). 
Същевременно, средният брой изплатени от ДОО работни дни, които се падат на един болничен лист (като цяло) запазва 
стойността си в годините. От 8,34 работни дни през 2014 г., през 2018 г. броят на изплатените работни дни на един издаден 
болничен лист, по който има плащане от ДОО, нараства до 8,36 дни, сочи анализът. Най-голямо увеличение е налице при 
болничните с плащане от ДОО с продължителност до 3 календарни дни. За тази група нарастването на броя е над 47 на сто 
за периода 2014-2018 г. При тях е налице и най-голямо нарастване, в относителен план, на разходите за парични 
обезщетения за издадени продължения на болнични листове. Но имайки предвид, че делът на болничните листове с 
плащане от ДОО с продължителност до 3 календарни дни включително е много нисък на фона на общия брой болнични 
листове с плащане, нарастването в техния брой не е най-съществената непосредствената причина за нарастването на 
общия брой на изплатените от ДОО работни дни, анализират експертите от НОИ. 
Най-голям принос, приблизително 58,5 на сто от общото нарастване, имат болничните листове с продължителност от 15 
до 30 календарни дни включително, следвани с болничните листове с продължителност между 8 и 14 календарни дни 
включително (19,7 на сто). Независимо че техният брой нараства съответно с 32 на сто и 31,3 на сто за периода 2014-2018 
г., приносът им за общото нарастване на болничните дни е многократно по-висок от тези с продължителност до 3 
календарни дни заради тяхната по-голяма средна продължителност, допълват от НОИ. 
Изплатените от ДОО работни дни нарастват от 14,9 млн. дни през 2014 г. до 17,8 млн. дни през 2018 г. Увеличението за пет 
години е с близо 20 на сто, приблизително 2,9 млн. работни дни. От своя страна, среднодневният размер на паричните 
обезщетения нараства от 24,33 лв. през 2014 г. до 31,30 лв. през 2018 г. Увеличението е близо 29 на сто, се посочва в 
анализа. 
 



2 

 

Еconomic.bg 
 
√ КЕВР започна провeрки на трите ЕРП-та 
Проверяват готовността им за зимния сезон 
Експерти от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започват от днес проверки на готовността на трите 
електроразпределителни дружества (ЕРП) за предстоящия зимен сезон – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 
"Електроразпределение Юг" ЕАД и „Електроразпределение Север“ АД, съобщиха от пресцентъра на регулатора. 
Инспекциите ще проверяват на място състоянието на съоръженията в районите, откъдето периодично постъпват сигнали 
и жалби на потребители за влошено качество на електрическата енергия. От дружествата е изискано в срок до 25 октомври  
да предоставят в регулатора пълна информация за постъпилите при тях жалби за качеството на доставяната 
електроенергия за периода от 1 януари 2018 г. до 30 септември 2019 г.  Данните трябва да включват анализ на 
предприетите от дружествата мерки по тези жалби, както и постигнатите резултати 
Експертите на КЕВР ще проверяват и до каква степен дружествата са изпълнили дадените им от регулатора задължителни 
указания по жалбите, свързани с качеството на електрическата енергия.   
 
√ Британската икономика отива към рецесия след неочаквано свиване 
Изненадващият спад е в доминиралия досега сектор на услугите  
Британската икономика изглежда, че е на ръба на рецесията, след като пазарно проучване е установило неочаквано рязък 
спад през септември в доминиращия досега сектор на услугите, пише Reuters. 
Септемврийският индекс за сферата на услугите PMI на компанията IHS Markit се е понижил с повече, отколкото са 
прогнозирали икономистите. Той е ударил 6-месечно дъно от 49.5 пункта. Това е под границата от 50 пункта, която разделя 
икономическия растеж от свиването. 
В съчетание с дори по-слабите данни за строителството и производството, представени по-рано тази седмица, индексът 
PMI за всички британски сектори се е понижил от 49.7 пункта през август до 48.8 пункта през септември – най-ниското му 
равнище от месеца след референдума за Brexit през 2016 г. насам. 
От IHS Markit коментират, че данните предполагат, че британската икономика се е свила с 0.1% третото тримесечие на 
годината. „След спада през второто тримесечие, ново свиване би означавало, че Обединеното кралство е изправено пред 
все по-голям риск от рецесия“, коментира икономистът от IHS Markit Крис Уилямсън. 
Информацията идва на фона на трескавата подготовка на фирмите във Великобритания за все по-вероятния Brexit без 
споразумение, който би бил разрушителен за страната. Британският премиер Борис Джонсън продължава да настоява, че 
ще изпълни обещанието си да осъществи Brexit на 31 октомври, със или без споразумение, въпреки че парламентът прие 
законопроект, задължаващ го да договори с Брюксел ново преходно споразумение, което да смекчи удара за британската 
икономика. 
Припомняме, че през второто тримесечие британската икономика се сви с 0.2% - първият спад от 2012 г. насам. При второ 
тримесечно свиване на икономика би била валидна европейската дефиниция за рецесия. 
Преди 2 дни Джонсън изпрати на ЕС нови предложения относно Brexit и заяви, че освен ако Блокът не направи компромис, 
Великобритания ще го напусне без споразумение в края на този месец. Осъществяването на т.нар. „твърд Brexit” носи риск, 
поне в краткосрочен план, да нанесе огромни щети върху търговията поради налагането на нови мита и проверки по 
граничните пунктове. 
 
Investor.bg 
 
√ Има потенциал за между 7 и 10 нови индустриални зони в страната 
При преговорите с Volkswagen направихме всичко, което можем, дори и повече, но такива инвеститори искат много 
привилегии, коментира Владислав Горанов 
България има потенциал за между 7 и 10 нови индустриални зони като създадената край Пловдив. Това каза по време на 
4-то издание на икономическия форум "Индустрия 4.0" вицепремиерът Томислав Дончев, предава БТА. 
Според него е важно облекчаване на процедурите за инвеститорите, влизащи в тях, но и това трябва да се уреди със 
специален закон. Той смята още, че през следващите години индустриалните зони трябва да са обект на различни видове 
стимули, но с ясен регламент и ангажимент от страна на държавата и местна власт за изграждане на съпътстваща 
инфраструктура. Според него естествена еволюционна стъпка за това са обединението на различни общини и посочи като 
пример Симитли и Благоевград.  
По отношение на пропусната възможност за привличане на автомобилния гигант Volkswagen у нас Томислав Дончев заяви: 
"Като не е дошъл той, ще дойде някой друг. И то в близките две-три години, защото има натрупване на много предпоставки 
за това и то е неизбежно". Дончев даде като пример концентрацията на над 250 фабрики, произвеждащи компоненти в 
автомобилната индустрия, както и привлекателната данъчна среда. 
На форума финансовият министър Владислав Горанов каза: "При преговорите с Volkswagen направихме всичко, което 
можем, дори и повече, но такива инвеститори искат много привилегии, на сто процента изградена инфраструктура и 
съпътстваща такава. Всъщност такива компании очакват домакините да извършат инвестицията, а те да дойдат само с "ноу-
хауто" и технологията, но това могат да си го позволят големите държави." 
По думите на Горанов 90 процента от преговорите с гиганта са били за инфраструктура от всякакъв вид. В тази връзка той 
добави, че свързването на Северна България и проекта за АМ "Хемус", както и връзката с "Дунав мост 2" са основен 
приоритет на правителството за завършване на магистралните пръстени на България. 
Финансовият министър посочи, че в среда на променящата се икономика основен приоритет за правителствата трябва да 
са инвестициите в образователната и физическата инфраструктура, които са предпоставка за приличане на инвеститори. В 
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сферата на образоването е важно държавата предварително да инвестира в тези специалности, за които се очаква да бъдат 
дефицитни. В тази насока през последните години е увеличен приемът на деца в професионалното образование от 46 на 
56 процента, създават се и нови професионални училища в Бургас и Варна, инвестира се сериозно и в математическото 
образование, намален е приемът в хуманитарните специалности и са насочени усилия към инженерните и педагогическите 
специалности. Вицепремиерът Томислав Дончев добави, че допълнителните разходи за инвестиране в образованието на 
този кабинет трябва да са не по-малко от 2 млрд. лева.  
Страната ни е предприела редица стъпки за увеличаването на доходите и на заплатите в публичния сектор, но в посоката, 
в която работи и бизнесът, заяви Горанов. Финансовият министър посочи още, че България не може да поддържа ниска 
цената на труда, защото скоро няма да има кой да я предлага. 
По думите му обратна миграция на специалисти по примера на прибалтийските страни е станала, когато доходите са 
достигнали 50-60 процента от средните доходи в ЕС. В момента в нашата страна доходите са 49 - 50 процента от средните 
за ЕС, а българските емигранти са около милион за последните 15 години. За връщането на мигрантите обратно съществен 
фактор е заплатата, но също така важни са разполагаемият доход, данъците, битовият комфорт и съпътстващи фактори на 
околната среда като инфраструктура, сигурност, чистота на въздуха и социални придобивки. Това е комплекс от фактори, 
който зависи от държавата и от местните власти, каза още Горанов. 
 
√ Ананиев: Към юли брутните заплати на сестрите в държавните болници са 1100-1500 лв. 
Ако бяхме дали всички 50 млн. лв., които гласува правителството на МЗ, щяхме да отидем на свръхнива на 
надфинансиране, каза здравният министър 
Към юли средната брутна работна заплата на професионалистите по здравни грижи в държавните болници е между 1100 
и 1500 лева, като средната брутна работна заплата за страната към второто тримесечие е 1253 лв. Това каза пред 
журналисти министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, цитиран от БТА. 
Сумата, която е била предвидена за заплати, е 86 млн. лв., от които 36 млн.лв. се осигуряват през бюджета на 
Министерството на здравеопазването и те са за отдалечени болници, за белодробните болници, за психиатричните 
болници и за спешна помощ, обясни министърът. Останалите средства са от резерва на НЗОК. 
По думите на Ананиев никога не е ставало въпрос за отпускане на суми в размер на два пъти по 50 млн. лв. и веднъж на 30 
млн. лв. Дали парите са дадени от държавния бюджет или от бюджета на Касата, това са публични средства, подчерта 
Ананиев и добави, че са дадени целево за болнична помощ и отиват и за заплати на персонала. 
Ако бяхме дали всички 50 млн. лв., които гласува правителството на МЗ, ние щяхме да отидем на свръхнива на 
надфинансиране, каза още здравният министър. Когато излезе първото постановление на МС - за 30 млн. лв., тогава 
правителството реши, че трябва да направи втора крачка, за да се успокоят медицинските сестри. Когато се вземат решения 
от днес за утре, винаги се слага някаква възможност, каквато позволява бюджетът и преценихме с Министерството на 
финансите, че границата, която можем да си позволим, е до 50 млн. лв. Анализите показаха, че можем да предоставим 
само 6 млн. лв., обясни още той. 
До два дни болниците трябва да предоставят на Министерството на здравеопазването информация за увеличението на 
заплатите на персонала. От следващия месец ежемесечно на интернет страницата на МЗ ще се публикуват данни за нивата 
на средните основни и брутни работни заплати във всяка държавна болница. 
 
√ ЕС преосмисля своята бъдеща газова стратегия в светлината на „Зелената сделка“ 
Мнозина от Европейската комисия (ЕК) бяха изненадани, когато новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен обяви 
новите смели климатични цели за 2030 г. и 2050 г., изпращайки длъжностните лица, работещи по проекта за газовия пакет, 
обратно  в „работилницата“. 
Наскоро Комисията реши да замълчи относно дългоочакваната реформа за правилата за европейския газов пазар. Новият 
генерален директор на дирекцията „Енергетика“ в ЕК Дите Юл Йоргенсен не го спомена на първата среща на високо 
равнище на държавите членки през септември. Нито бе посочено в писмото на Фон дер Лайен към своя бъдещ комисар 
по енергетиката Кадри Симсън.  
До момента, това, което се промени, е терминологията. Наблюдатели на енергийната политика в Брюксел заявиха пред 
Euractiv, че това, което някога служителите на ЕС нарекоха „Газов пакет“, е преобразувано в „Пакет за декарбонизация на 
газа“ или просто „Пакет за декарбонизация“, заявявайки, че вече не очакват той да бъде публикуван в началото на 2020 г., 
а значително по-късно през годината, като дори е възможно да се появи през 2021г. 
Основната цел на пакета е да създаде първата в Европа регулаторна рамка за „зелен“ - тоест възобновяем или 
декарбонизиран, газ, според директора на Комисията за вътрешния енергиен пазар Клаус-Дитер Борхард. 
Само преди няколко седмици обаче неговият подчинен Флориан Ермакора заяви, че пакетът ще съдържа в основата си 
потенциал за декарбонизация на газа - както природен газ (който ще играе ролята на мост между въглищата и енергийните 
ресурси с нулеви въглеродни емисии), така и „зелени“ газове, като биогаз и водород, произведен от възобновяема 
електроенергия. 
И Ермакора посочи, че потенциалът на природния газ от изкопаем произход като начин за бързо декарбонизиране на 
енергийния сектор е значителен. „Защото виждаме, че можем да постигнем ефективна декарбонизация, като заменим 
въглищата с газ“, споделя той. 
В газовата промишленост много експерти смятат, че този „мост“ в производството на електроенергия е бил пренебрегнат 
в бързината към пълната декарбонизация. Изследване на „Еврогаз“ през 2017 г. допуска, че използването на газа може да 
доведе до допълнително 5-процентно намаляване на емисиите на парникови газове, наред с целта на ЕС за ограничаване 
на емисиите с 40% до 2030 г. 
Междувременно други анализатори, като икономистът от WWF Себастиан Годино, твърдят, че ерата на газта е приключила. 
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На фона на преглед на анализите, публикувани през август, Центърът за европейски политически изследвания (CEPS) 
предполага, че търсенето на природен газ ще остане стабилно или ще намалее леко до 2030 г., последвано от по-силен 
спад до 2040 г. и 2050 г. 
В Брюксел енергийните лобисти и природозащитници са съгласни, че ЕС се нуждае от изчистен от въглерод газ, за да 
понижи количеството вредни емисии до нула през 2050 г. 
Междувременно служителите на ЕС в момента работят усилено да определят различните видове водород и други „зелени“ 
или нисковъглеродни газове въз основа на екологичния им отпечатък. Това ще бъде основен стълб на новия Пакет за 
декарбонизация. 
Цели за намаляване на парниковите емисии 
Увеличаването на целта на ЕС за намаляване на емисиите на 55 % до 2030 г. ще изисква от блока да преразгледа големи 
части от своята рамка за климата и енергетиката, като някои от тях предполагат, че пакетът за декарбонизация може да 
включва повторно отваряне на схемата за търговия с емисии в ЕС. 
Друг елемент от пакета за декарбонизация може да бъде реформа на регламента на ЕС за Трансевропейските енергийни 
мрежи (TEN-E), който решава кои инфраструктурни проекти отговарят на условията за подкрепа от ЕС чрез фонд, наречен 
Механизъм за свързване на Европа (CEF). 
Природозащитниците искат TEN-E да бъде преразгледан, за да бъдат спрени парите към газова инфраструктура. 
Най-малкото пакетът за декарбонизация се очаква да реформира съществуващото регулиране на пазара на газ, да одобри 
„зелените“ газове и да започне изграждането на рамка, която да ги внедри в политиката за климата. 
Само малък процент от използвания днес водород е изчистен от въглерод. Проблемът с пакета за декарбонизация, който 
се очаква през 2021 г., е, че ще изминат пет години, преди Брюксел да има нещо готово, с което да помогне на развиващата 
се „зелена“ газова промишленост. 
Междувременно секторът търси национални планове за климата и енергетиката, които трябва да бъдат финализирани до 
края на тази година, за подкрепа на политиката. Три-четвърти от тези планове споменават водорода, но без ясна цел или 
мерки за неговото развитие. 
Успоредно с това се провеждат технически проучвания в цяла Европа, за да се разбере с колко водородни мрежи могат да 
се справят - и на каква цена. 
През август Bloomberg New Energy Finance заяви, че разходите за водород от възобновяема енергия вероятно ще "паднат" 
през следващите десетилетия - до 1,40 долара на килограм до 2030 г. - което го прави пряк конкурент на природния газ. 
 
БНТ 
 
√ Най-голям е броят на трудовите злополуки в строителството у нас 
След зачестилите случаи на трудови злополуки в страната през последните дни, статистика на Главната инспекция по труда 
показва, че най-голям брой инциденти се случват в строителния сектор. Това съобщи за БНТ Дина Христова от ГИТ. По 
думите й това се обяснява с развитието на сектора и с наемането на все повече работници в него. От Инспекцията са 
започнали проверки по последните инциденти, които трябва да изяснят какви са причините за злополуките и кой носи 
отговорност за тях. 
Данните от НСИ за трудови злополуки показват намаление на трудовия травматизъм, което е резултат от проверките на 
Бюрото по труда и подобрените условия на труд от работодателите, заяви Недина Христова. 
Основният проблем при трудовите злополуки е въвеждането на правилата за безопасност на труда, които работодателите 
често разбират като административна тежест. Друг проблем е поднасянето на правилата, които често са неразбираеми за 
служителите. 
Най-често за спазване на Закона за безопасност на труда отговорност поема работодателя, заяви още Христова. Въпреки 
това обаче, ако работникът откаже да спазва наложените правила, работодателят има право да го отстрани от работното 
му място. 
Недина Христова каза, че работодателите влагат средства в подобряване на работната среда. Има условия, които им 
позволяват да получават помощ и от институциите, за да осигурят сигурност по време на работа. 
Христова заяви, че все още най-опасните работни места са строителните обекти. Тя обясни, че при трудова злополука в 
секторите с трудов травматизъм над средното ниво, където работодателите са задължени да застраховат служителите си, 
обезщетението е 90% от осигурителния доход за злополука, а при смъртен случай се изплаща 10 минимални работни 
заплати. 
 
√ Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев отговаря на депутатски въпроси  
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговаря на депутатски въпроси по време на днешния парламентарен 
контрол. 
Голяма част от тях са свързани с обещаното от министерството увеличение на заплатите на специалистите по здравни 
грижи. Вчера стана ясно, че има сериозно разминаване в сумите, отпуснати от правителството за увеличение на 
възнагражденията на медицинските сестри. През февруари кабинетът отпусна допълнителни 30 млн. лева, а в началото на 
април - още 50 млн. През месец май обаче, с ново постановление, сумата е намалена на 6 млн. лева. Ананиев обясни, че 
разликата е била компенсирана с разблокиране на 50 млн. лева от резерва на Здравната каса. 
 
√ Удължават срока на комисията по случая с теч на данни от НАП  
До края на ноември се удължава срокът на работа на временната анкетна комисия за проучване на фактите около изтичане 
на лични данни от Националната агенция за приходите. 
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Това решение бе взето от депутатите от комисията, а причината е, че все още има много институции, които трябва да бъдат 
изслушани. 
На последните две заседания на комисията ще бъдат поканени ръководството на приходната агенция и финансовият 
министър Владислав Горанов. 
Депутатите решиха още, че въпреки парламентарната ваканция покрай изборите, могат да се съберат, ако намерят за 
необходимо. 
 
√ Военният министър Каракачанов беше изслушан в Комисията по отбрана към НС 
Най-рано през пролетта на следващата година е възможно да се подпише договор за новите бойни машини на пехотата, 
заяви пред журналисти военният министър Красимир Каракачанов, след като беше изслушан от парламентарната комисия 
по отбрана. Той посочи още, че до края на годината или в началото на следващата може да бъде подписан договор за нови 
многоцелеви бойни кораби. 
Военният министър заяви, че с два месеца се удължава срокът за подаване на оферти за доставката на 150 бойни машини, 
на стойност 1 милиард и 500 милиона лева. 
Красимир Каракачанов -министър на отбраната: Може би се предоверихме на част от експертите в Сухопътните войски, 
които ни уверяваха, че бързо ще приключим с проекта за бронирана машина. Оказа се, че има много неща, които в 
движение трябваше да се връщаме и да коригираме. 
Променят се финансовите параметри. Срокът за заплащане на новите бойни машини на пехотата се намалява от 12 на 8 
години. 
Красимир Каракачанов, министър на отбраната: Бяхме заложили изплащането на машината да стане за 12 години, на 
равни вноски, но придобиването на последната машина трябва да бъде реализирано до 8 години. Това означава, че 
фирмите или фирмата, която ще спечели, ще се наложи да тегли кредит и ние ще трябва да обслужваме 4 години по-късно 
и лихвите по този кредит. Затова, със съгласието на МФ сме съкратили срока. 
Красимир Каракачанов съобщи, че флотът получава трети вертолет, след като загуби един "Пантер" по време на учение. 
Той е предоставен от "Юрокоптер" като неустойка по предишен договор за доставка на хеликоптери. 
Стана ясно още, че военното министерство е поръчало 10 бронирани високо проходими машини, произведени от 
българската компания "Самел", за специалните сили. 
Стоян Пашов - зам. председател на Съвета на директорите на компанията: Бронировката на автомобилите е от 
специална бронебойна стомана, която осигурява най-висок клас защита от стрелково оръжие с бронебойни патрони. И 
това, което допълнително правим към тази бронировка е бронировка с керамика. 
Компанията има възможност да произвежда по 100 бронирани машини на година. 
 
√ Александър Андреев: Новата бюлетина има квадратче "Не подкрепям никого" 
Новата бюлетина е по-различна от тази от 2015 г. с това, че в нея има квадратчето "Не подкрепям никого", каза в студиото 
на "Сутрешен блок" Александър Андреев, говорител на ЦИК. 
Преди липсваше в бюлетината и на следващо място - преференциите са изписани вече с трицифрени номера от 101 до 
максималния брой, който е на мандатите в общинския съвет на дадената община, в която ще се гласува, продължи 
Андреев. 
Александър Андреев, говорител на ЦИК: Ние вчера показахме тази, която е за общински съветници в София. 
Максималният брой на кръгчетата е 61, колкото е и съставът на общинския съвет в София, продължи Андреев. 
 
√ Манфред Вебер: Споразумението между "Фолксваген" и Турция ощетява България  
Лидерът на групата на ЕНП в Европарламента Манфред Вебер изпрати писмо до еврокомисаря по конкуренцията Маргрете 
Вестегер с искане Еврокомисията да започне проверка на споразумението между "Фолксваген" и Турция за построяването 
на нов завод в Маниса близо до Измир, научи БНТ. Вебер се позовава на съобщение от борда на автомобилния гигант, 
според което споразумението е пред финализиране и производството ще започне през 2022 година. 
Според Вебер подобна сделка буди сериозни притеснения във връзка с нарушаването на конкуренцията в Европейския 
съюз и загубата на работни места. Всички държави членки са длъжни да спазват строги правила по отношения на 
конкуренцията и държавната помощ, докато Турция може да предостави държавна помощ за продукция, която ще се 
изнася за Източна Европа, подчертава Вебер. Според него всичко това е в ущърб на България, която е била кандидат за 
седалище на новия завод на "Фолксваген". 
 
БНР 
 
√ Елеонора Негулова: Малкият бизнес е елемент на националната икономическа сигурност 
Интервю на Даниела Якова с Елеонора Негулова за предаването „12+3“ 
В малките и средни предприятия рискът от фалит е по-малък, защото те са по-гъвкави в реакциите си и успяват по-бързо 
да се преструктурират. Това каза пред БНР Елеонора Негулова – председател на Националното сдружение за малкия и 
средния бизнес.  
Според нея трябва да се даде възможност потенциалът на малките и средни предприятия да се разгърне и 
дигитализацията в този сектор да бъде основен приоритет: 
„Надявам се в хода на подготовката на новите оперативни програми това ще се отчита все повече. На малкия бизнес трябва 
да се гледа като на елемент на националната икономическа сигурност. Трябва да има комплексен, интегриран подход и 
на малкия бизнес да се гледа много по-отговорно и сериозно“. 
Умрели предприятия 
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„В изследванията, които ние правим, стъпваме върху статистиката на НСИ, където не се говори за фалити, а се говори 
направо за умрели предприятия, т.е. активни, оцелели, родени и умрели. Ако погледнем тази статистика – на ден умират 
много повече и се раждат повече (бел. ред. проучване на компанията за управление на риска Coface съобщи, че всеки ден 
една българска компания фалира). Важни са тенденциите“, посочи Негулова в интервю за предаването "12+3". 
В рамките на 5 години се наблюдава процеса, за да се види колко от родените предприятия ще оцелеят, обясни тя и добави, 
че тези, които оцелеят, имат голям шанс да останат активни дълъг период от време: 
„Повечето компании, които оцеляват през първите 5 години, вече работят 10-15-20 години, могат да се преструктурират 
след това, да продадат част от бизнеса, да започнат нов, да диверсифицират“. 
Негулова цитира данните за 2016 г. – умрелите предприятия са 41 611, а родените – 41 723. Ако видим каква е ситуацията 
с активните предприятия обаче – тези, които през годините са оцелели, са повече, има ръст на активните предприятия, 
подчерта тя. 
Втори шанс 
По думите й най-големите проблеми са свързани с това, че големите предприятия, които не са имали добро 
преструктуриране на бизнеса или са били свързани с процеси като например фалита на КТБ или други стагнирани пазари, 
те просто трябва да обявят несъстоятелност и влизат във фалит. Тук идва въпросът с втория шанс, каза Елеонора Негулова. 
Според нея това би трябвало да се гледа като натрупване на опит и вид капитал за следващо стартиране, защото макар и 
по болезнен начин хората научват какво не трябва да правят: 
„По този показател – втори шанс, България има още много какво да направи. Ние сме далеч под средното ниво. 
Процедурата по ликвидация и обявяване на фалит отнема много време“. 
Тя отбеляза и проблема с междуфирмената задлъжнялост, независимо от размера на бизнеса. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Президентът Румен Радев ще се срещне с австрийския си колега Александър ван дер Белен 
Бъдещето на Европа, миграцията, сигурността, както и регионалното сътрудничество между Дунавските страни и 
инвестициите са темите на днешните разговори между президента Румен Радев и австрийския му колега Александър ван 
дер Белен. 
По обяд в двореца Хофбург започват политическите разговори на Румен Радев в Австрия. След среща с Александър ван 
дер Белен той ще разговаря и със служебния канцлер Бригите Бирлайн и с председателя на парламента Волфганг Соботка.  
Предвидена е и среща с председателя на австрийския Конституционен съд проф. д-р Кристоф Грабенвартер, която по 
думите на Радев е във връзка с неговата инициатива и в България да стане възможна индивидуалната конституционна 
жалба. 
Тази година отбелязваме 140 години дипломатически отношения между София и Виена. Австрия е важен за България 
партньор в ЕС и вторият най-голям чуждестранен инвеститор у нас, а стокообменът през миналата година е нараснал с над 
7 процента до повече от 1 милион и 300 хиляди евро. 
                                               
√ В Ямбол и в Бояджик ще бъде отбелязана годишнина от рождението на Джон Атанасов 
На 4 октомври отбелязваме Професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни 
технологии и автоматика. 
В Ямбол и в родното село бащата на компютъра Джон Атанасов - Бояджик, се отбелязват 116 години от рождението му. 
По традиция проявите започват с лекоатлетически крос за ученици. Стартът е в 10 часа пред спортна зала „Диана“. От 13.30 
ч. в с. Бояджик, откъдето са корените на Джон Атанасов,  ще се проведе състезание по информационни технологии „Джон 
Атанасов-бащата на компютъра“. Състезанието е в две направления, уточни Милен Михайлов от Научно-техническите 
съюзи в Ямбол. 
Състезанието е в две възрастови групи като първата тема за по-малките е „Моето училище“, а за втората възрастова група 
състезанието е на тема: „Наследството на ямболския край“. Ще представят мултимедийни презентации, според учебния 
материал на двете възрастови групи. 
Победителите ще бъдат наградени пред паметника на Джон Атанасов в центъра на Бояджик, където ще бъдат поднесени 
венци и цветя в знак на уважение пред делото му. 
 
√ Отскок на продажбите на дребно в еврозоната и в ЕС през август, но при спад в България  
През август продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се възстановиха частично от спада през предходния месец 
благодарение на нарастване при продажбите на нехранителни стоки, показват най-новите данни на Евростат. В същото 
време обаче продажбите на дребно в България се понижиха за пръв път от три месеца насам. 
През август търговията на дребно в еврозоната нарасна очаквано с 0,3% спрямо юли, когато се сви с 0,5% (слаба възходяща 
ревизия от спад с 0,6%), като продажбите на хранителни стоки останаха непроменени, докато продажбите на нехранителни 
стоки нараснаха с 0,4%, а тези на автомобилни горива - с 0,1 на сто. 
На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се забави слабо през август до 2,1% от 2,2% през юли, 
но при прогноза за повишение с 2 на сто. 
В рамките на целия ЕС продажбите на дребно се повишиха през последния летен месец с 0,2% спрямо юли, когато се 
понижиха с 0,4% (ревизия от предишна оценка за спад с 0,5%), като на годишна база запазиха за втори пореден месец 
растеж от 2,5 на сто. 
В същото време обаче Евростат отчете понижение на продажбите на дребно в България с 0,3% след солиден растеж през 
предходните два месеца съответно с 1,0% през юни и с 0,7% през юли. Това представлява първо свиване на търговията на 
дребно от месец май насам, когато продажбите на дребно също се понижиха с 0,3 на сто. 

http://bnr.bg/post/101173802/eleonora-negulova-malkiat-biznes-e-element-na-nacionalnata-ikonomicheska-sigurnost
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На годишна база растежът при продажбите на дребно в България се забави до 2,0% от 3,8% през юли, когато беше отчетен 
най-здрав растеж от ноември 2018-а година насам. 
 
√ Борис Джонсън ще посети няколко столици от ЕС, за да "продаде" новите си предложения за Брекзит  
Очаква се британският премиер Борис Джонсън да посети няколко столици на страни от ЕС в опит „да продаде“ новите си 
предложения за Брекзит на скептично настроените европейски лидери, като в същото време полага старания да си осигури 
крехко мнозинство в Камарата на общините. 
Все още не са известни подробности за „совалката“ на Борис Джонсън, но днес се очаква той да замине за Берлин за 
разговори с германския канцлер Ангела Меркел. Твърди се, че през уикенда Джонсън ще посети и други столици, но не са 
потвърдени конкретни срещи. От офиса на френския президент са казали, че Еманюел Макрон няма да може да се срещне 
с Борис Джонсън нито през уикенда, нито през следващата седмица. 
Премиерът вече разговаря по телефона с председателя на Съвета на Европа Доналд Туск, с Ангела Меркел, с ирландския 
премиер Лио Варадкар и с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Специалният пратеник на Джонсън – 
Дейвид Фрост, е в Брюксел за воденето на така наречените „технически преговори“. От Даунинг стрийт се опитват да бъдат 
максимално гъвкави като вече избягват да използват думата „последни“ за предложенията на правителството, което им 
оставя някакво място за маневри в преговорите. 
 
√ Евролидери зоват да не се отлага решението за старт на преговори със Скопие и Тирана 
Председателите на Съвета на Европейския съюз и на Европарламента, както и настоящият и новоизбраният председател 
на Европейската комисия, излязоха с общо послание преди очакваното след 2 седмици решение на лидерите на страните 
членки по повод евроинтеграцията на Северна Македония и Албания.  
В съвместно изявление на председателя на Европейския съвет Доналд Туск, председателите на ЕК Жан-Клод Юнкер, на 
Европейския парламент Давид Сасоли и на новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се 
отправя призив да не се отлага решението за започване на преговори за присъединяване на Северна Македония и 
Албания.  
"През юни постигнахме ясно и значимо решение преговорите да започнат не по-късно от октомври 2019-та година. ЕС стои 
зад този стратегически избор. Дали това ще се случи, ще бъде тест за Общността да изпълнява обещанията си и да гледа в 
бъдещето. Ако ЕС иска да задържи водещата си роля и да защитава интересите си, предприемането на стъпка към 
интеграцията на европейски страни, изразили желанието си за това и изпълнили критериите за начало на преговорите", 
се казва в изявлението. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Депутатите от регионална комисия посетиха Националното тол управление 
Депутатите от парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление посетиха 
Националното тол управление, за да се запознаят с напредъка по въвеждането на електронната система за събиране на 
пътни такси на база изминато разстояние – тол. 
Демонстрацията беше по покана на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. На нея 
присъстваха заместник-министърът на регионалното развитие и благоуйстроството Николай Нанков, проф. Олег Асенов – 
член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, директорът на Националното тол управление Николай Найденов и 
началници на отдели на НТУ. 
Проф. Олег Асенов представи контролната видеостена в Центъра за управление на НТУ, чрез която служителите на ИТ 
отдела следят движението на всички 105 мобилни екипи на т.нар. тол контрол, пунктовете за продажба, стационарните 
контролни точки. Народните представители посетиха и Центъра за данни, в който са т.нар. елки на тола за изчисление на 
дължимите тол такси. 
Пред народните представители беше демонстрирано в реално време как функционират камерите на контролните точки – 
мобилни и стационарни, както и възможността да се управляват дистанционно. Депутатите наблюдаваха и как системата 
прави в реално време 3D лазерно сканиране на пътните превозни средства на магистрала „Струма“. На базата на това 
лазерно сканиране може да се провери дали през съответната контролна точка преминава камион, какви са габаритите 
му, с колко оси е и т.н. 
Депутатите се запознаха и с възможността за купуване на маршрутна карта от терминал за самотаксуване. Това е един от 
начините, чрез който водачите или собствениците на пътни превозни средства с обща технически допустима максимална 
маса над 3,5 тона ще могат да плащат тол такса. 
Вече има ефективна интеграция между тол системата и системата на Агенция „Митници“, тества се и взаимодействието с 
МВР, обяви пред още проф. Асенов. Системата наистина е в режим на техническа експлоатация и ние можем да направим 
всичко по нея, за да започне тя да работи в реален режим на таксуване на база на изминато разстояние, каза още проф. 
Асенов. 
Депутатите се интересуваха дали стационарните контролни точки на тол системата отчитат претоварването на превозните 
средства и извънгабаритните товари и кой санкционира нарушенията. Проф. Асенов обясни, че тол системата засича 
претоварване, но законодателството не позволява санкционирането да става през електронната система. Затова съвместно 
с дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ на АПИ сме изработили механизъм, по който тези нарушения ще бъдат 
санкционирани. 
„Виждаме необходимостта от публично представяне на електронната система. Имаме обратна връзка чрез четирите 
демонстрационни центъра в страната – в Пловдив, София, Варна и Русе, където заинтересованите потребители могат да се 
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запознаят с начина на купуване на маршрутна карта. Предстоят срещи във Велико Търново, Ямбол и Сливен“, каза още 
проф. Асенов. 
 
√ Парламентът ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция  
Народното събрание ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция. От 134 народни 
представители "за" гласуваха 130, "против" - 1, трима се въздържаха. 
Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция е ревизирана на 30 януари 2017 г. в Ротердам. 
Промените, които са направени целят по-голяма гъвкавост за копродуцентите, се посочва в доклада на Комисията по 
културата и медиите. 
Максималните и минималните участия в многостранна копродукция стават съответно 80% вместо 70%, и 5% вместо 10%. В 
двустранната копродукция - минимално участие става 10% вместо 20%, а максималното 90% вместо 80%. Намалените 
минимални проценти за участие при многостранни двустранни копродукции няма да доведат до необходимост от 
допълнителни средства за филмопроизводството, според доклада на комисията. 
Евгени Будинов от ПГ на ГЕРБ посочи в изказване, че целта на конвенцията е тя да бъде съобразена с днешната 
технологическа, икономическа и финансова еволюция във филмовата индустрия. "Важна промяна е отварянето на новата 
конвенция за подпис и ратификация от страните, извън Европа. Всяка от страните по конвенцията ще може да получава 
официален статус за копродукция, без да се налага да имат помежду си двустранен договор. Става въпрос за това да станат 
по-гъвкави копродукциите", каза депутатът. 
 
News.bg 
 
√ 600 ученици в дуална форма са получили разрешение за работа от ГИТ 
За поредна година дадените разрешения за работа на непълнолетни лица нарастват спрямо предходната година, като за 
деветте месеца на 2019 г. те надхвърлят 8700 бр. За сравнение за същия период през миналата година са били 7720 бр., 
което е ръст с повече от 12%. Това съобщават от "Главна инспекция по труда". 
Едва 159 броя са отказите при 115 броя през 2018 г., което означава под 2% от исканията. Традиционно икономическите 
дейности, в които се наемат непълнолетни, са хотелиерство, ресторантьорство и търговия. Най-активно те работят през 
лятната ваканция. 
За ученици, включени в дуална форма на обучение, са дадени над 600 броя разрешения за деветте месеца на тази година. 
Девет са случаите на отказ. 
От ГИТ обясняват, че отказ се постановява, когато условията на труд на работните места, определени за работа на 
учениците, не отговарят на законодателните изисквания за санитарно-хигиенните норми - превишени експозиции на шум, 
на прах, нормите за микроклимата и др., или застрашават физическото и психическото им здраве. В тези случаи 
работодателите се насочват да определят други работни места в съответствие със закона и когато го направят, получават 
разрешение за новите работни места. 
От инспекцията по труда отбелязват, че законодателството не прави разлика в изискванията за достъп до пазара на труда 
на непълнолетни лица, наемани в реалната икономика, и такива, наемани във връзка с дуалното обучение. 
Служителите на Агенцията съдействат с всички допустими от закона средства на работодателите и директорите на 
професионални гимназии, за да могат все повече ученици да се обучават в реална среда. 
Когато са представени всички необходими документи, служителите на дирекциите "Инспекция по труда" полагат усилие 
да се произнесат в рамките на 3 дни, въпреки че законовоустановеният срок е 7 дни. 
Документите, които се изискват от работодателя за работа на непълнолетни лица, са идентични с тези, които се изискват 
за всяко работно място. Разликата е, че когато на него са наети непълнолетни, документите се предоставят предварително, 
а когато лицата са пълнолетни - при проверка. 
От страна на Инспекцията по труда работодателите са облекчени при наемането на непълнолетни лица, тъй като 
подаването на исканията и получаването на разрешението или отказа става по електронен път. 
  
В. Банкерь 
 
√ Банките ще заменят повредени банкноти без да събират такси и комисиони 
Управителният съвет на БНБ прие нова Наредба №18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в 
наличнопаричното обращение, съобщиха от пресцентъра на трезора. Въведено е изрично задължение за банките да 
осигуряват възможност за извършване на непосредствена замяна на повредени български банкноти във всички свои 
клонове и офиси, в които извършват дейности и операции с банкноти и монети, без да събират такси и комисиони за 
замяната. 
В новата Наредба № 18 е прецизирана класификацията на машините за работа с банкноти и монети с цел осигуряване 
съответствие на уредбата с функционалностите на използваните в практиката машини, които са обособени в приложения. 
Променена е дефиницията на понятието „машини за самообслужване“, като към посочената категория машини са 
отнесени машините за обмяна и размяна като вид машини за самообслужване, с които се извършват операции с банкноти 
и монети без идентифициране (проследяване) на клиента. 
Въведена е процедура за предоставяне при поискване от банки на мостри на нови емисии банкноти/монети за целите на 
настройка на оперираните от банките машини за самообслужване с депозитна функция, преди пускането в обращение на 
новите емисии банкноти и монети. 
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Променена е процедурата за тестване на машини, като е предвидено правило на банките и доставчиците на услуги да се 
предоставят тестови комплекти само с истински банкноти и монети, а тестовете с неистински банкноти/монети да се 
извършват от служители на БНБ. 
Въведено е правилото модели машини, включени в списъка, публикуван на външната страница на БНБ в интернет, да се 
изваждат от списъка при неуспешно приключване на контролен тест на три или повече машини от определен модел, с 
идентичен хардуер и софтуер, обслужвани от един и същ сервизен оператор. 
Добавени са разпоредби, в които е посочено, че банките и доставчиците на услуги могат да използват в дейността си 
модели и типове машини, включени в списъка на интернет страницата на БНБ, без да заявяват допълнително тестване, 
както и задължението им да преустановят използването на машини от моделите/типовете, които са изключени от списъка 
на БНБ. 
 
В. Дума 
  
√ Всеки пети българин пазарува през интернет 
Онлайн търговията расте стремглаво. Прогнозите са оборотът й да достигне 4.2 млрд. долара през 2020 г. в световен 
мащаб, а до 2021 г. мобилните продажби да са 54% от общия обем на онлайн продажбите. Българите не изостават от тази 
тенденция. Над две трети от тях (67%) използват интернет, но малко над една пета (21%) пазаруват през мрежата. 
Развитието на онлайн търговията у нас има голям потенциал, каза Георги Линков, съосновател и творчески директор на 
StudioX на форум за електронна търговия. Растежът на електронната търговия е пет пъти по-бърз, като делът на мобилните 
трансакции достига 67%, каза Милена Мишинева от "Дентсу Ейджис Нетуърк". 
Чатботове, гласово търсене, добавена реалност, това са най-актуалните тенденции в онлайн търговията през тази година, 
посочи Георги Линков. По света 58% от потребителите вече използват гласовите технологии, за да търсят информация за 
местни бизнеси. Георги Линков препоръча на търговците да работят върху съдържанието, което трябва да е добре 
оптимизирано за навлизането на новата технологията у нас. Друга тенденция е навлизането на чатботовете, които трябва 
да са захранени с данни, за да са ефективни, посочи Линков. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- В колективна оставка: ще получат ли увеличение на заплатите си медицинските сестри в Карлово? 
- Скандали, бюлетини и преференции - гост говорителят на ЦИК Александър Андреев 
- Техника и технология на имотната мафия - как действат измамниците 
- Местни избори 2019: Николай Пенев в битката за Пещера 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Предизборно студио от Благоевград 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Отвличане, изнудване и физически тормоз - кои са жертвите на разбитата банда за имотни имами? И какви са 

схемите на престъпниците? 
- Крадци пребиха възрастни хора, представили ли се за полицаи и нахлули в дома им. На живо - разказ на 

потърпевшите. 
- Препятствия за инвалидни колички.  Защо хора с увреждания нямат достъп до сграда на „Социално подпомагане"? 
- Скандалът „Сидеров". С колко ще бъде глобен лидерът на „Атака"? Гост - говорителят на ЦИК Александър Андреев. 
- Докъде ще стигне протестът на медицинските сестри? И ще получат ли обещаното увеличение на заплатите си? 
- Сигнал за мечка в двора на габровско училище притесни местните хора. На живо - как горски служители дежурят, 

за да пазят двора? 
- Есенни вируси тормозят с хрема и болки в гърлото. Как да се пазим - гостува проф. Тодор Кантарджиев. 
- На живо: Фитнес инструктори от цял свят се събират на фестивал в София. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 4-ти октомври 
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 9.00 часа във Военната академия Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще открие конференция на 

тема „Енергийна и градска киберсигурност, България 2019". 
- От 10:00 часа в Института по математика и информатика на БАН. Учените ще покажат как протича подготовката на 

състезателите в националните отбори преди участие в олимпиади по математика, информатика и лингвистика. 
Специални гости на събитието ще бъдат бивши участници в международните олимпиади, както и техните 
ръководители. 

- От 11:00 часа в зала 5 на Столична община ще се проведе пресконференция, с която ще бъде поставено началото 
на информационна и профилактична кампания за борба с рака на гърдата, организирана от Първа САГБАЛ „Света 
София". 

- От 16:00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Енергийната бедност в 
светлината на местните избори: Какво могат да направят държавата и общините за решаването на проблема с 
високите сметки за отопление?". 

*** 
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Благоевград. 
- От 10:30 часа в сградата на ОДМВР-Благоевград ще се проведе брифинг във връзка с откриването на ловния сезон 

2019/2020година. 
*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Мол Варна, ще се проведе за пресконференция, на която KBC Груп ще обяви отварянето на 
компетентностен център и разкриването на няколкостотин работни места във Варна. На пресконференцията ще 
присъстват: Бойко Борисов, министър-председател на република България; Владислав Горанов, министър на 
финансите; Йохан Тейс, главен изпълнителен директор на KBC Груп; Петър Андронов, главен изпълнителен 
директор на ОББ, кънтри мениджър на KBC Груп в България. 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа в "Бяла зала" на Младежки дом ще се проведе форум на тема: „Враца - град на бъдещето". 
*** 
Перник. 

- От 13.00 часа в в Конферентната зала на РС на КНСБ /пл. "Кракра" 1, Синдикален дом, ет. 4/ ще се проведе 
пресконференция, на която Пламен Нанков - Вицепрезидент на КНСБ и Огнян Атанасов - Национален секретар на 
КНСБ ще представят проекта „Арена Работеща България". 

*** 
Свищов. 

- От 13.00 до 14.30 часа в Гербовата зала на Общината ще се проведе Приемна за гражданите на Свищов. 
*** 
Сливен. 

- От 11:00 часа, в сградата на ОДМВР, служба "Контрол на общоопасните средства"/ КОС/ към отдел „Охранителна 
полиция" към ОДМВР-Сливен и ръководството на Регионална дирекция по горите-Сливен ще дадат брифинг във 
връзка с откриването на ловния сезон 2019/2020 на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня, 
началото на който е на 5 октомври. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация, областният управител проф. Стефан Желев в качеството си на 
председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Шумен" ООД, свиква 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

Местни избори 2019: 
Сливен. 

- От 10 ч. в офиса на ГЕРБ Кандидатът за кмет на Сливен Стефан Радев ще представи приоритетите си в сферата на 
здравеопазването и социалната политика. 

*** 
Търговище. 

- От 19.00 часа пред Драматичен театър, ще бъде представена местната коалиционна листа на "БСП за България" и 
АБВ. 

 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Петролът поскъпна в азиатската търговия, но с големи седмични загуби 
Kотировките на петрола се повишиха тази сутрин в азиатската електронна сесия, но пазарът се подготвя за голяма седмична 
загуба на фона на опасенията, че забавянето на световния икономически растеж ще отслаби търсенето на горива. 
Низходящ натиск върху цените оказва и съобщението на Саудитска Арабия за напълно възстановяване на добива след 
неотдавнашните атаки, съобщи Си Ен Би Си, цитирана от БТА. 
Сортът Брент от Северно море прибави 8 цента и един барел се търгуваше за 57,79 долара за барел. В даден момент от 
днешните търгове цената на Брента доближи 58 долара, след като фючърсите му поскъпнаха с 22 цента до 57,93 долара 
за барел, информира Маркетуоч. 
Американският лек суров петрол повиши стойността си с 12 цента до 52,57 долара за барел. 
За седмицата Брентът отчита спад от 6,7 процента, което е най-голямата седмична загуба от декември миналата година, а 
американският петрол бележи 6 процента надолу или най-голямо понижение от юли, посочва Си Ен Би Си. 
Слаби данни за сектора на услугите и заетостта в частния бизнес в САЩ засилиха безпокойството за световното търсене на 
петрол и страховете, че продължителната търговска война САЩ-Китай може да тласне към рецесия глобалната икономика. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0973 долара 
Kурсът на еврото леко се понижи, оставайки над прага от 1,09 долара, съобщиха германски сайтове за финансова 
информация. 
В междубанковата валутна търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,0973 долара, след като 
през вчерашната сесия доближи 1,10 долара. 
Европейската централна банка вчера определи референтен курс от 1,0951 долара за едно евро. 
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Club Z 
 
√ Американските мита могат да навредят на цели индустрии в Европа 
От Италия, Шотландия и Франция вече предупреждават за възможните трусове 
Световната търговска организация даде зелена светлина на американската администрация да наложи допълнителни мита 
върху вносните стоки от Европейския съюз, а общата сума на налозите се очаква да достигне 7,5 млрд. долара. Формалната 
причина е, че Организацията прие обвинението на САЩ, че Европа е субсидирала незаконно самолетния производител 
"Еърбъс". Само няколко часа след като се появи документ, показващ върху кои стоки ще бъдат наложени новите мита, 
редица държави от Европейския съюз предупредиха, че разрастващата се война може да коства оцеляването на цели 
сектори от икономиката.  
Италия 
Според асоциацията на италианските земеделски производители "Колдирети" (Coldiretti) американските мита върху стоки 
от ЕС ще засегнат италиански селскостопански продукти на стойност около половин милиард евро годишно, предава 
Ройтерс.  
"Митата на САЩ ще засегнат 25 процента от продуктите "Произведено в Италия" на стойност около половин милиард евро 
с включването в "черния списък" на сирената и други млечни изделия, морските продукти, цитрусите, соковете и 
ликьорите", се посочва в изявление на сайта на асоциацията. 
Пощадени са италианското вино, зехтин и паста. Според "Колдирети" най-силно наказани са производителите на 
традиционните сирена пармезан и гран падано. Износът им през 2018 година е достигнал 150 милиона евро. Той 
постоянно расте - само през първото тримесечие увеличението в експорта на тези сирена е 26 процента. 
Митата за тях сега на практика се утрояват - от 15 процента до 40 процента от стойността на продукта, уточнява 
асоциацията. "Колдирети" заявява, че френското и испанското вино и зехтин не са пощадени от американските мита, което 
цели "разкол в ЕС". 
Според консорциума за сирена "Консорцио пармиджано реджано" (Consorzio Parmigiano Reggiano) американските 
потребители ще плащат около 5 долара повече за килограм италиански пармезан заради митата, обявени от Вашингтон, 
допълва Ройтерс.  
Консорциумът отбелязва, че митата върху пармезана ще се повишат от 2,15 долара за килограм до около 6 долара, което 
означава, че американският потребител ще плаща над 45 долара за килограм от 18 октомври спрямо 40 долара сега. 
Шотландия 
Шотландските производители на уиски предупредиха днес, че работните места и инвестициите са в опасност, след като 
САЩ наложат 25-процентови мита на тяхното едномалцово уиски. 
"Митото ще изложи на риск нашата конкурентоспособност и пазарния дял на скоч уискито", алармира в изявление 
главният изпълнителен директор на Асоциацията на шотландското уиски (SWA) Карън Бетс, допълвайки, че ще пострадат 
инвестициите и създаването на заетост в бранша. 
Асоциацията, която призова за сдържаност от всички страни, посочи, че едномалцовото уиски представлява над 
половината от общата стойност на британските продукти в американския списък с митата или над 460 милиона долара. 
"САЩ са най-големият ни пазар, само за миналата година те са внесли напитка (скоч - бел. ред.) за над 1 милиард британски 
лири (1,2 милиарда долара)", каза още Бетс, цитирана от ТАСС. 
Франция 
Френският министър на икономиката и финансите Бруно льо Мер предупреди, че страната си запазва правото да наложи 
ответни мерки. 
"Ако американската администрация отхвърли ръката, протегната от Франция и Европейския съюз, се подготвяме да 
реагираме със санкции, които ще бъдат в рамките на СТО", заяви той, но все пак призова за постигане на споразумение.   
"От месеци пледираме за това търговско споразумение. Протягаме ръка. Иска ми се САЩ да се вслушат в този глас, който 
според мен е гласът на мъдростта", каза Льо Мер, цитиран и от АФП. Френският министър определи санкциите като 
"дълбока икономическа грешка". 
Щетите за България 
България също ще понесе своя дял от предстоящите мита върху експортните от ЕС стоки. Заплашени от допълнителни мита 
са най-вече произведените у нас животински и млечни продукти. Например - сиренето, млякото, маслото, и кашкавала ги 
очакват 25% мита при вноса им в САЩ. Освен това същата мярка ще бъде приложена и към свинското, което е различно от 
шунка, например всички салами. 25% мита ще има и за българските череши, праскови и плодови сокове.  
През 2018 година български фирми са изнесли над 160 тона млечни продукти за САЩ, показва справка на специализирания 
сайт Агроклуб.бг. Страната ни изнася основно бяло саламурено сирене и доста по-малко количество кашкавал. Спрямо 
глобалния внос на млечни продукти в щатите обаче, нашият дял се равнява на едва 0,18% от общото число. Що се отнася 
до черешите, България е един от най-големите износители на тази стока, но с ориентиация основно към пазара на 
Европейския съюз. 
Официалното влизане в сила на новите мерки се очаква за 18 октомври, когато ще се знае със сигурност и точните 
български стоки, наложени с мита за износ към САЩ. 


