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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Чакаме инвестиции от ОАЕ във високите технологии и транспорта 
Обменяме опит в сигурността и борбата с тероризма 
Инвестиции от Обединените арабски емирства (ОАЕ) в сферите на високите технологии и транспорта очаква страната ни. 
Това стана ясно след посещението на премиера Бойко Борисов в Абу Даби, където той бе на двудневна работна визита. 
Премиерът проведе среща с престолонаследника на емирството шейх Мохамед бин Зайед Ал-Нахаян, който е и заместник-
върховен главнокомандващ на въоръжените сили на ОАЕ. Според Борисов имало голям потенциал за емиратски 
инвестиции у нас в сектори, които биха предизвикали интереса на фирми от ОАЕ, например високи технологии, транспорт, 
земеделие, хранително-вкусова промишленост, енергетика, туризъм. „Очакваме конкретни стъпки в сферата на 
икономическото сътрудничество и увеличаването на стокообмена“, заявил премиерът. По време на разговора си шейх 
Мохамед бин Зайед Ал-Нахаян Борисов изразил задоволството си от активизирането на двустранните отношения в 
резултат от създаденото политическо доверие и общо желание за задълбочаване на сътрудничеството. Премиерът пък 
изтъкнал, че двете страни играят важна роля в своите региони и имат сходни виждания и позиции по много международни 
въпроси. "Заинтересувани сме да развиваме сътрудничество в областите от взаимен интерес поради геополитическата 
важност и взаимосвързаност на нашите региони“, отбелязал Борисов. По думите му откриването взаимно на посолства в 
София и Абу Даби вече давало положителни резултати и улеснявало търговско-икономическото сътрудничество. Според 
него отлична възможност за продължаване на добрите контакти би било провеждане на първа сесия на Смесената 
икономическа комисия. Борисов потвърдил и участието на България в Световното универсално изложение EXPO 2020 в 
Дубай. 
Освен икономическото сътрудничество, премиерът акцентирал и върху това в сферата на вътрешните работи, борбата 
срещу организираната престъпност и тероризма. 
Според него двете страни могат да обменят ценен опит относно стабилността и сигурността. „След последните ни 
разговори през октомври 2018г. политическите развития в света и региона потвърждават значението на обмена на 
специализиран опит и информация за противодействие на всички рискове и заплахи, произтичащи от радикални и 
екстремистки организации и идеологии“, изтъкнал още Борисов. Премиерът подновил поканата към шейх Мохамед бин 
Зайед Ал-Нахаян да посети България, която визита щяла да издигне отношенията на две страни на още по-високо ниво. 
 
√ С нова формула: Концесията на плажа ще зависи от броя на местата 
Нова формула ще бъде използвана за определяне на концесионните такси за черноморските плажове. Това предвижда 
проект на наредба, пусната за обществено обсъждане, с която се определя методика за изчисляването на таксата. 
Методиката ще отчита вече прогнозните приходи от едно плажно място, броя на местата на съответния плаж, броя на 
леглата в радиус от 3 километра от плажа и роялти такса, която ще се определя в концесионния договор и ще зависи от 
наддаването на кандидатите, ако е имало такова. 
Размерът на роялти таксата ще е еднакъв през целия срок на концесията. Според формулата базовият приход от едно 
плажно място за сезон е 225 лв., като тази сума може да се променя в зависимост от инфлацията. При определяне на броя 
на леглата в радиус от 3 километра от плажа ще се вземат предвид не само хотелите, а и категоризираните къмпинги. 
Създаването на нова методика бе предвидено в последните промени на Закона за устройство на черноморското 
крайбрежие. Тази методика обаче ще се прилага само за концесионните договори, които ще се сключват тепърва. За 
действащите още в промените в закона бе записано, че таксата, която се плаща на държавата, ще се определя по 
досегашния начин. 
 
В. Банкерь 
 
√ Марияна Николова участва в Световния конгрес по информационни технологии в Армения 
Заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Марияна Николова ще участва в 23-ия 
Световен конгрес по информационни технологии, който се провежда в Ереван, Армения, от 6 до 9 октомври 2019 г. 
В рамките на форума вицепремиерът Николова ще се срещне с министър-председателя на Република Армения Никола 
Пашинян, както и с министъра на високотехнологичната индустрия Хакоб Аршакян. 
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Тази година Световният конгрес по информационни технологии е под мотото ''Силата на децентрализацията''. Той ще бъде 
посветен на информационните и комуникационни технологии и как те променят живота на хората. В конгреса участват 
представители на над 70 държави. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Защо намалява бюджетният излишък? 
Запазва се практиката за неизпълнение на публичните инвестиции, което не подпомага увеличаването на 
потенциалния растеж на икономиката, пише Калоян Стайков 
Все по-ясно изглежда, че планираните консолидирани приходи са подценени. Прогнозата на управляващите почива върху 
увеличение на бюджетните постъпление през 2019 г. с около 11,9%. Само за първите осем месеца това увеличение е в 
размер на около 3,3 млрд. лв., или 12,8%. Ако темпът на развитие на икономиката се запази до края на годината, може да 
се очаква преизпълнение на прогнозата от около 900 млн. лв., което ще се дължи в основна степен на данъчните и 
осигурителните приходи, пише в анализа на Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. 
При консолидираните разходи се наблюдава малко по-различно развитие. През последните години се планират по-високи 
капиталови разходи, които не се изпълняват. Това позволява едновременно увеличение на текущи разходи, основно за 
персонал, и подобряване на бюджетното салдо – при планирани бюджетни дефицити за периода 2016-2018 г. в края на 
съответната година се отчита бюджетен излишък. 
Тази година е различна, тъй като през август правителството прави непредвиден капиталов разход в размер на около 2,2 
млрд. лв. за придобиване на самолети F-16 Block 70. Този непредвиден разход вероятно частично ще компенсира 
очакваното неизпълнение на други капиталови разходи. 
Това обаче не означава, че няма да има преизпълнение на други разходи. Такова се наблюдава от месеци при разходите 
за персонал, които се увеличават по-бързо от очакваното. В бюджета за 2019 г. заляга предвиден ръст на възнагражденията 
с 10% и прогноза, че за цялата година разходите за персонал ще са с около 700 млн. лв. по-високи в сравнение с 
изпълнението им през 2018 г. Въпреки това те се покачват със 752 млн. лв. само за първите осем месеца. 
Това също не е изненадващо, тъй като, както вече обърнахме внимание, всяка година има преизпълнение на тези разходи 
за сметка на неизпълнение на капиталовите такива. Въпреки че тази година има значително увеличение на публичните 
инвестиции то е съпроводено и с увеличаване на консолидирания бюджетен дефицит с размера на увеличените разходи 
по държавния бюджет – с около 1,8 млрд. лв. При равни други условия дефицитът в края на годината би бил около 2,4 
млрд. лв. или 2% от очаквания БВП през 2019 г., т.е. няма опасност за процедура по свръхдефицит. 
Освен изпреварващото увеличение на разходите за персонал се наблюдава изоставане при други разходни групи като 
текуща издръжка и социални разходи и стипендии. Традиционно това се наблюдава и при капиталовите разходи, които се 
движат сравнително анемично през годината и ударно се харчат през последните два месеца. 
Така например в периода 2016-2018 г. капиталовите разходи през декември представляват около 46% от общите 
капиталови разходи за съответната година. С други думи, настоящият излишък от около 1,1 млрд. лв. много бързо ще се 
свие през следващите месеци и, за разлика от предходните три години, бюджетът ще отчете дефицит в края на годината. 
Предвид очакваното преизпълнение на приходите, придружено с частично неизпълнение на инвестиционните разходи, 
може да се очаква дефицитът да е около 1% от БВП. 
Въпреки че увеличаването на очаквания дефицит към края на годината може и да изглежда като стимул за икономиката, 
като се имат предвид сигналите за забавяне на икономическата активност в еврозоната, това е подвеждащо. 
Основната причина за по-високия дефицит са разходите за придобиване на нови самолети, т.е. те не стимулират 
вътрешното търсене. В същото време продължават да се надуват разходите за персонал и социални разходи, които 
подпомагат частното потребление, но за последните 20 години то не играе водеща роля като двигател на икономическото 
развитие в страната. 
Запазва се и практиката за неизпълнение на публичните инвестиции, което не подпомага увеличаването на потенциалния 
растеж на икономиката и повдига напълно резонният въпрос – ако държавата не инвестира, защо не остави повече 
средства за инвестиции в частния сектор чрез намаление на данъчно-осигурителната тежест? 
В така развиващата се ситуация на „старата песен на нов глас“ нищо чудно приближаващото икономическо забавяне да ни 
изненада по същия начин, по който общините всяка зима са изненадани от снега. 
 
√ Остава ангажиментът на правителството към повишаването на учителските заплати 
Премиерът заяви, че още в бюджетната прогноза за 2020 г. са разчетени допълнителни 360 млн. лева  
Министър-председателят Бойко Борисов потвърди ангажимента си за повишаване на учителските заплати. Той направи 
това чрез публикация във Facebook. 
„Още в бюджетната прогноза за 2020 г. са разчетени допълнително 360 млн. лв. за по-високи учителски заплати, което е 
поредната стъпка към обещанието ни за двойно увеличение в рамките на мандата“, посочи той в рамките на поздрава си 
по случай Международния ден на учителя. 
Още през май миналата година министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че е приоритет на 
правителството да удвои възнагражденията на учителите. По думите му тогава стъпки за постигането на това са заложени 
в бюджетите от 2018 до 2021 г. 
През юли 2018 г. пък беше подписан Колективният трудов договор в предучилищното и училищното образование, с 
планирано влизане в сила на мерките от 1 януари тази година. 
В него беше предвидено увеличение на минималните заплати на учителите и другите педагогически специалисти от 760 
на 920 лева. Съгласно текста старшите учители и възпитатели трябва да получават стартови възнаграждения в размер на 
955 лева, а главните – сумата от 1005 лева. 
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√ Теменужка Петкова: Оптимист съм за реализацията на проекта АЕЦ "Белене" 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви в "Денят започва с Георги Любенов", че към днешна дата е оптимист 
за реализирането на проекта АЕЦ "Белене". 
Теменужка Петкова: Провежда се процедура за избор на стратегически инвеститор. Тази процедура беше публикувана в 
официален вестник на ЕС, целта беше да стигне максимално широк кръг заинтересувани лица. Да бъде абсолютно 
публична, така че да могат наистина големи компании да заявят интерес и да участват в този проект, защото смятам, че ще 
бъде важен не само за България, но и за целия регион. 
От 1 октомври са в сила промени в наредбата за топлоснабдяването. Бяха направени съществени промени, коментира 
Петкова. 
Теменужка Петкова: Определени са конкретни срокове, свързани с ангажиментите на фирмите за топлинно счетоводство. 
На първо място - да извършват отчетите, те трябва да бъдат готови до 10 юли. До 15 юли те трябва да представят 
изравнителните сметки и до 31 август е срокът за обжалване на съответните сметки, ако хората смятат, че има определени 
проблеми. 
Министър Петкова допълни, че в наредбата се дава възможност етажната собственост сама да определи размера ѝ - между 
20% и 40%. 
Тя каза още, че българските граждани трябва да са спокойни, че газ ще има, а през юни са реализирани и първите доставки 
на втечнен газ от Съединените щати. 
От 1 декември ще може да заработи Българската борса за търговия с природен газ, което по думите ѝ е важна крачка за 
либерализацията на цената. 
Теменужка Петкова: Либерализацията на цената на природния газ е основно наше задължение като държава членка на 
ЕС. Либерализацията означава конкуренция. Това означава по-добри цени и по-добри условия. 
 
√ Броят на пациентите, които пропускат профилактичен преглед, намалява  
Повече от половината българи не ходят на профилактичен преглед, както изисква законът. Тази година обаче броят на 
пациентите, които пропускат преглед, намалява, според данни на Здравната каса. 
Към края на август тази година над 1 648 000 здравноосигурени са преминали на задължителен профилактичен преглед. 
Те са с около 44 000 повече в сравнение с 2018-та. 
Д-р Николай Брънзалов - общопрактикуващ лекар: Първо се дължи основно на работата на общопрактикуващите лекари 
да ги издирват и ги убеждават, че това е много важно, защото превенцията е най-важна. 
Профилактичният преглед е безплатен. Включва различни изследвания и консултации със специалисти в зависимост от 
възрастта на здравноосигурения. 
Красимир Симеонов - НЗОК: Стимули за самите здравноосигурени лица е това, че увеличаваме обхвата на самите прегледи. 
Д-р Николай Брънзалов - общопрактикуващ лекар: Дамите над 30 години заедно с цитонамазка им влиза в 
профилактичния преглед. 
При профилактичния преглед се определя рискът от развитие на диабет, сърдечни и онкологични заболявания. 
Д-р Николай Брънзалов - общопрактикуващ лекар: Когато се хване по-рано едно злокачествено новообразувание на 
млечна жлеза, нещата седят по коренно различен начин. Има жени, които просто забравиха, че са го имали това 
заболяване. 
Глобите за неявяване на задължителен профилактичен преглед са между 50 и 200 лева. 
Красимир Симеонов - НЗОК: Тези, които имат хронични заболявания, които по-често посещават личните си лекари, при тях 
се извършват и повечето профилактични прегледи. 
Глобите за неявяване на профилактичен преглед се налагат от Регионалните здравни инспекции. 
 
√ БЧК стартира кампания за социалнозначими заболявания  
Българският Червен кръст стартира информационна кампания, обхващаща социалнозначими заболявания в областта на 
кардиологията и офталмологията. 
Откриващото събитие ще се проведе на 7 октомври (понеделник) от 11:45 ч. в зала „Музейна“ на централата на БЧК (бул. 
„Джеймс Баучер“ 76) и е посветено на възрастово-обусловената макулна дегенерация, която е прогресивно хронично 
заболяване на очите и е причина за загуба на централното зрение при голям процент хора. Презентация по темата ще 
изнесе д-р Веселин Даскалов – офталмолог и специалист по микрохирургия на окото. 
В продължение на един месец, водещи специалисти офталмолози и кардиолози ще представят информационни 
презентации в градовете – София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Перник, Благоевград, Шумен, Ловеч, Плевен, Ямбол, 
Бургас, Дупница, Хасково. 
 
√ Затруднено е корабоплаването по Дунав  
Затруднено е корабоплаването в почти целия участък на река Дунав заради ниското ниво. Има ограничаване в газенето на 
корабите и натовареността на плавателните съдове. Най-проблемен в българският участък на реката е районът на остров 
Белене, където корабите „Вит" и „Осъм" следят и обозначават плавателния път денонощно. 
Ниското ниво на реката в момента се дължи на липсата на валежи през лятото. В българския участък най-критична е 
ситуацията в край остров Белене, където се намират и най-тесните участъци за корабоплаване. Там се налага корабите да 
преминават поединично, като при разминаване трябва и да се изчакват. 
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инж. Павлин Цонев - директор на ИАППД-Русе: Общо взето в целия участък на реката се наблюдават минимални стойности 
на корабоплавателния път, като се започне от Германия, Австрия, Словакия, Унгария и Сърбия. Така че нещата са свързани 
и с климатичните промени, които са настъпили в последните 30 години и продължават да се усложняват. 
Липсата на възможности за редовно драгиране в българския участък на реката допълнително усложнява ситуацията. След 
седемгодишно прекъсване драгажните дейности са възобновени едва от миналата година. Въпреки ниските водни стоежи 
и в момента два специализирани кораба удълбочават плавателния път край Вардим и Белене. 
 
√ Изложението "Български кариерен форум" се проведе за първи път в Нидерландия 
Близо 100 български млади професионалисти с международен опит и 20 български работодатели се срещнаха в Хага на 
изложението "Български кариерен форум". 
Форумът се провежда редовно във Великобритания и Германия, но за първи път гостува в Нидерландия. Участваха 
работодатели от ИТ сектора, производството и консултантските услуги. Заместник-социалният министър Зорница Русинова 
напомни какво е предимството, което дава международният опит при търсенето на работа в България. 
Зорница Русинова - заместник-министър на труда и социалната политика на Република България: България се нарежда 
в момента на 5-то място по ръст на доходите в ЕС. Като някои от сферите на информационните технологии и на 
финансовите услуги - там за една година е с около 30% ръста на заплатите. 
 
√ Правителството на Нидерландния реши да се откаже от името Холандия  
Властите смятат, че имиджът на страната трябва да се обнови, тъй като Холандия се асоциира от туристите основно с 
наркотици и амстердамския "Квартал на червените фенери". 
Процесът по ребрандирането е започнал, като популяризирането на името Нидерлания ще бъде налагано на предстоящи 
международни събития и ще бъде припознато и от националния футболен отбор. 
 
√ Започва седмицата на Нобеловите награди  
С обявяването на носителя на Нобеловата награда за медицина започва необичайният сезон 2019, в който двама носители 
на отличието за литература ще бъдат наградени, след като скандал миналата година отложи връчването му и на фона на 
спекулации, че Грета Тунберг може да грабне наградата за мир. 
Първата награда, която ще бъде обявена е за медицина. Името на носителя ѝ ще бъде обявено в 12.30 часа българско 
време в Стокхолм. То ще бъде последвано от наградите за физика във вторник, химия в сряда, литература в четвъртък и 
икономика в понеделник, 14 октомври. 
Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в Осло в петък, 11 октомври, като тийнейджърката активистка срещу 
промените в климата Грета Тунберг се смята за един от фаворитите от водещи букмейкърски сайтове. Ръководителят на 
Института за изследване на мира в Осло Хенрик Урдал обаче заяви пред АФП, че „е крайно невероятно“ 16-годишната 
активистка да спечели, допълвайки, че възрастта й може да работи срещу нея. Най-малкият лауреат на Нобелова награда 
за мир е Малала Йосафзай, която получи отличието през 2014-та на 17-годишна възраст. 
Един от най-вероятните претенденти за Нобеловата награда за мир се е премиерът на Етиопия Аби Ахмед, който сключи 
мирно споразумение с Еритрея. Възможно е отличието да бъде дадено и на неправителствена организация като 
„Репортери без граница“. 
Паричната стойност на всяка награда е 1 милион шведски крони (833 000 евро). 
 
БНР 
 
√ Комисията по отбрана с изнесено заседание в Долна Митрополия  
Комисията по отбрана ще проведе изнесено заседание във факултет „Авиационен“ в Долна Митрополия. В двудневната 
програма ще бъдат обсъдени Планът и практическите стъпки за възстановяване на Висшето военновъздушно училище 
„Георги Бенковски“. 
На заседанието днес народните представители ще изслушат ген.-майор Цанко Стойков, командир на ВВС, който ще говори 
за „Изграждане на взаимодействието между ВВС и ВВУ - обективна необходимост и възможности за реализация“, както и 
полк. д-р инж. Ивайло Ангелов, зам.-началник на НВУ „Васил Левски“ по ВВС, който ще запознае народните представители 
с Плана и практическите стъпки за възстановяване на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в град Долна 
Митрополия. 
След заседанието Комисията по отбрана ще се срещне с личния състав във факултет „Авиационен“. 
По време на втория ден депутатите ще посетят Военновъздушната учебна база в Долна Митрополия и ще разгледат 
кабинетите по аеродинамика и автоматика, конструкция на Л-39 „Албатрос”, ще видят новия тренажор, който беше 
закупен за обучение на курсантите. 
 
√ Без промяна в тържищния индекс за цените на храните на едро 
Индексът на тържищните цени, който отразява цените на хранителните стоки на едро тази седмица остана без промяна, 
съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, предаде БТА. 
Цената на оранжерийните домати се вдига тази седмица с 3,6 на сто, до 2,03 лева за килограм, а цената на оранжерийните 
краставици се понижава с 16,1 на сто, до 1,20 лева за килограм. Картофите поевтиняват с 6,1 на сто и се продават по 0,62 
лева за килограм. Морковите поскъпват с 4,5 на сто и се търгуват по 0,70 лева за килограм. Зелето поскъпва с 8,3 на сто и 
се продава по 0,65 лева за килограм. Зелените чушки поскъпват със 7,7 на сто и се търгуват по 1,26 лв./кг. Червените чушки 
се продават по 1,40 лева за килограм. 
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Ябълките поскъпват с 2,0 на сто, до 1,00 лв./кг. Лимоните поевтиняват с 1,6 процента и се продават по 2,42 лева за 
килограм. Гроздето поевтинява с 4,7 на сто, до 1,21 лева за килограм. 
Кравето сирене поскъпва с 0,5 на сто и се търгува по 6,25 лв./кг; кашкавалът, тип „Витоша“, се купува по 10,66 лв./кг. Олиото 
се продава по 1,96 лева за литър. Каймата поскъпва с 1,4 на сто и се търгува по 5,09 лева за килограм. Пакетче краве масло 
от 125 грама се продава по 2,09 лева. Пилешкото замразено месо се търгува по 3,95 лева за килограм на едро в края на 
седмицата. Захарта се търгува по 1,27 лв./кг, а брашното, тип "500", - по 0,99 лева за килограм. Цената на ориза се повишава 
с 1,0 на сто, до 1,99 лева за килограм. Яйцата се продават средно по 0,20 лева за брой. 
 
√ Счетоводителят трябва да е добър анализатор, за да остане предпочитан пред роботите  
В самия край на дните, които посветихме „Радиоприемница“ на изчезващи професии, се срещаме с успешен млад 
предприемач, експерт по онлайн търговия. Христо Петров е управител на счетоводна къща и може би за някои е 
изненадващо, че е поканен в контекста на темата дейности, които са застрашени след 20 години да изгубят човешкия 
елемент и присъствие за сметка на софтуер, дигитални устройства или роботизирани апарати. 
Преди 18 години подобни прогнози имаше за заварчици и шлосери, но ето, че в момента има недостиг на тези кадри – 
почти с риторична усмивка започва Христо Петров. И съвсем чистосърдечно признава, че в професията на счетоводството 
е възможна автоматизация по отношение на някои от операциите – например въвеждане на данни или преобразяване на 
валути. 
Ще остане обаче същинската счетоводна дейност, свързана с анализ на законодателството, както и даване на съответни 
препоръки на предприемача или клиента. 
Винаги има нови неща, които още не са въведени в законодателството – нов бизнес, различни казуси и тогава идва на 
помощ счетоводителя с анализаторски умения – допълва експертът. 
Добрият счетоводител задължително е в крак с новостите в законодателството. Сред важните му качества е и гъвкавостта, 
лесно да се адаптира към нови формуляри, изисквания и процедури. И освен, че трябва да има аналитично мислене, да 
обича работата си. 
Засега в България дигиталното счетоводство е повече пожелание, отколкото реалност. Сред водещите страни в това 
отношение са Великобритания, САЩ, Австралия. 
Подобрението у нас през последните години не е достатъчно, за да смятаме, че дигитално счетоводство се прилага и на 
практика. 
Колкото до онлайн търговията в България - Христо Петров има съществени предложения, които не само ще допринесат за 
добра регулация, но ще отразят разликите от физическите магазини и ще облекчат процеса на покупко-продажбите. 
                                            
√ ЧЕЗ ще запази българските си активи, ако местните власти блокират продажбата им отново 
ЧЕЗ ще запази българските си активи, ако местните власти блокират продажбата им отново, пише "Лидове Новини", като 
се позовава на заместник-председателят на Съвета на директорите на компанията в Прага Томаш Плескач. 
Вече е в ход сделката с "Еврохолд", като българският холдинг подаде документи за одобрение пред Комисията за защита 
на конкуренцията и регистрира дъщерно дружество в Холандия, чрез което да придобие електроенергийната компания.  
Томаш Плескач допълва, че не вижда причина антимонополната комисия да се одобри сливането при положение, че 
финансовият холдинг няма други активи в сферата на енергетиката. 
 
√ Социалистическата партия в Португалия обяви победа на парламентарните избори 
Управляващата в Португалия Социалистическа партия постигна голяма победа на парламентарните избори и ще се опита 
да състави стабилно правителство за целия четиригодишен мандат. Това заяви депутатът на социалистите Ана Катарина 
Мендес след публикуването на екзит пол анкетите. Те показват, че социалистите печелят изборите, но вероятно няма да 
получат мнозинство, за да управляват самостоятелно, коментира "Ройтерс". 
Социалистическата партия на премиера Антониу Коща получава между 34 и 39 процента от гласовете, съобщи ДПА. Коща 
ще остане зависим от подкрепата на други партии, както в досегашния мандат, в който бе подкрепян от марксисткия "Ляв 
блок" и съюза между Зелени и комунисти, но без тяхно официално участие в управляваща коалиция, коментира още 
агенцията. 
 
√ Опозицията в Косово печели парламентарните избори  
Опозицията в Косово спечели парламентарните избори и нанесе поражение на управлявалите от десетилетие бивши 
командири на Армията за освобождение на Косово, предаде "Франс прес", като се позова на резултати, съобщени от 
изборната комисия. 
Резултатите от преброяването на близо три четвърти от гласовете сочат, че дясната опозиционна партия 
"Самоопределение" получава 25,9 на сто, а десноцентристите - 25,3 на сто. Зад тях остават двете главни управляващи 
досега партии - "Демократическата партия на Косово" и "Алианс за бъдещето на Косово". 
"Приемаме присъдата на народа. Демократическата партия на Косово минава в опозиция", заяви нейният лидер Кадри 
Весели. 
 
√ Пауъл от Фед: Икономиката е в добра форма, но е изправена пред някои рискове и предизвикателства  
В петък председателят на Федералния резерв Джером Пауъл изрази известен оптимизъм относно икономиката на САЩ, 
но отбеляза, че тя е изправенa пред някои рискове и предизвикателства. 
В своето встъпително слово по време на конференция на Фед, той повтори, че икономиката на САЩ като цяло е "на добро 
място" въпреки "някои рискове и предизвикателства", докато инфлацията е близо до целевото ниво от 2 на сто. 
"Като цяло икономиката е - както обичам да казвам - на добро място", посочи Пауъл. 
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"Въпреки че ние вярваме, че стратегията и нашите финансови инструментите са били и остават ефективни, икономиката 
на САЩ, подобно на другите напреднали икономики по света, е изправена пред някои дългосрочни предизвикателства 
като ниския растеж, ниската инфлация и ниските лихвени проценти", подчерта шефът на Фед. 
Похвалвайки днешните най-нови данни за работните места и за 50-годишното дъно на нивото на безработица, Джером 
Пауъл заяви, че Фед е близо до постигане на целта си за инфлация от 2%, добавяйки, че в момента "инфлацията е близо 
до, но малко под тази цел". 
В изказването си Джером Пауъл обаче не изрази мнението си за вероятния път на американските лихви. 
 
News.bg 
 
√ През 2020 г. идва икономическа криза, предупреждават икономисти 
363 лева ще е линията на бедност догодина. Близо 1,7 милион семейства остават под тази линия. Петър Ганев от Института 
за пазарна икономика каза пред Нова телевизия, че новото увеличение от 15 лева през 2020 г. няма да промени много. 
Най-високите заплати са в София, Варна, Средногорието, Пловдив, големите градове. Най-ниски са заплатите в 
Северозапада. В южната част на България има центрове, които привличат работна ръка. Половината Северна България 
губи хора, защото няма център, който да привлича хора за работа. Обезлюдяването ще продължи според Ганев. 
Някои населени места ще се превърнат във вилни зони. Ако има индустрия, това може да генерира работни места по 
думите му. Според него има подем в икономиката, но той все още е малък. 
Нужен ни е по-продължителен период на икономически подем. Има индикации за предстояща икономическа криза, стана 
ясно още от думите на Петър Ганев. Възможно е да навлезем в криза през 2020 г.  
 
Economy News 
 
√ Отпада гражданство срещу кратки инвестиции  
Министерският съвет одобри проект за промени в Закона за българското гражданство, целящи отпадане на възможността 
чужденците, получили статус на постоянно пребиваващи у нас, срещу краткотрайни инвестиции да получават впоследствие 
гражданство при значително облекчени условия. Същото ще важи и за членовете на техните семейства. Условията ще са 
валидни и за бизнесмените, увеличили инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко два милиона 
лева. 
Практиката показва, че кандидатстващите за придобиване на гражданство на тези основания са получили разрешение за 
постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над 
един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за 
доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента 
на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство или на някой от следващите етапи на производството 
често се оказва, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа. 
Установени са случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление лицето не притежава 
банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал 
под формата на парични средства или други финансови активи. Същевременно лицата, кандидатстващи за придобиване 
на българско гражданство на това основание, го получават значително по-бързо и без да са длъжни да владеят български 
език и да се откажат от досегашното си гражданство, което ги облекчава значително. 
С проекта се предвижда задължение за молителя в производството по българското гражданство да уведомява 
Министерството на правосъдието при настъпили промени във фактите и обстоятелствата, свързани с българското 
гражданство, и да представи относимите актуални документи, свързани с промяната. Предлага се неуведомяването за 
настъпилата промяна да бъде основание за отмяна на натурализацията на лицето. 
С промените се създава и задължение за заинтересованите институции в производството по българското гражданство - 
Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да актуализират 
писмените си становища по конкретните преписки при настъпили промени след изразяването им и да ги представят в 
Министерството на правосъдието (МП) към момента на разглеждане па молбите и предложенията от Съвета по 
гражданството. 
Регламентират се и нови съкратени срокове за произнасянето на МП, ДАНС и МВР в отделните етапи на производството. 
За да се избегне нерегламентираното забавяне при възлагане на допълнителни проверки на кандидатите, срокът на 
процедурата по получаване на гражданство спира да тече по време на проверките.            
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Ден за протест: Какво ще получат медицинските сестри? 
- Местни избори 2019-а: Ангел Джамбазки в битката за София. 
- И още за местния вот: Кандидатът за кмет на София арх. Борислав Игнатов. 
- Кампания на страстите. Коментар на Харалан Александров и Първан Симеонов. 
- Европа и България, история на връзката. Специално за БНТ - Гюнтер Ферхойген и Гергана Паси. 
- В минутите на синоптика: Колко слънце ще има през октомври? 

БТВ, „Тази сутрин" 
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- Отново трагедия на пътя. Директно от Сливен: Как ще бъда наказан пияният шофьор, който погуби живота на 16-
годишно момиче? 

- Потресаващи кадри с лъв в критично състояние в зоопарка на Разград. Защо животното не е лекувано от месеци? 
- Възможен ли е обрат по делото „Полфрийман"? Коментар в студиото, преди заседанието на ВКС. 
- Няма такава държава, ще има ли такава партия? Петър Курумбашев, за закритото учредяване на новия 

политически проект. 
- „Чети етикета": Работим ли повече от 40 часа на седмица и плащат ли ни за извънреден труд? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- „Новите кметове" - предизборните дебати в ефира на „Здравей, България". Кой е най-достоен да бъде следващия 

управник на Плевен? В студиото ще сблъскат идеите си настоящият кмет на града и независим кандидат Георг 
Спартански, Мирослав Петров от ГЕРБ и Илиян Йончев от БСП 

- На живо: Кой е пияният шофьор блъснал и убил 16-годишно момиче на пешеходна пътека в Сливен? 
- Крадци обират възрастна неподвижна жена от Вълчедръм, която не може да им се противопостави. 
- Кой оцвети река Русенски Лом в синьо? Има ли замърсяване? 
- Преди здравния протест на КНСБ, ще го подкрепят ли всички медицински сестри и здравни работници? 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов: Фен на „Дийп Пърпъл" изрисува колата си с ликовете на членовете на групата. 
- И маската на Звездата падна. Поредният отпаднал от „Маскирания певец" - бате Енчо в студиото на „Здравей, 

България". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 7-ми октомври 
София. 

- От 16.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи отличията на лауреатите на 
президентската инициатива Награда „Джон Атанасов" за 2019 година на млади български учени в областта на 
компютърните науки. 

- От 17:00 ч. в Дома на Европа в София (ул. Г. С. Раковски 124) заместник-председателят Юрки Катайнен ще участва 
в граждански диалог на тема „Каква Европа искаме? Новите приоритети за развитието на ЕС". 

- От 9.00 ч. в Софийския университет „Св. Кл. Охридски" ще бъде открит проектът "Големи данни за интелигентно 
общество" (GATE), а от 11.00 часа ще се проведе пресконференция. 

- От 11.00 ч. на площад "Независимост" в София ще се проведе национален протест на медицинските специалисти. 
- От 19.30 ч. в Sofia Event Center, Paradise Center ще се проведе Вечер на добродетелите на фондация „За Нашите 

Деца". 
- От 11.45 ч. в зала „Музейна" на централата на БЧК ще се проведе откриващото събитие от БЧК и "Байер" за 

информационна кампания за социално значими заболявания. 
- От 11.00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН ще се проведе церемония по валидиране на марка „150 години 

Българска академия на науките". 
- От 12.00 ч. ще се проведе дискусия за изпълнение на Решение № 16 на Министерски съвет от 17.01.2019г. и 

Концепция за обучение по безопасност на движението и организацията на подготовката на водачите за 
придобиване на правоспособност за управление на МПС. 

- От 17.30 ч. в галерия „Оборище" ще бъде връчена Награда 2019 за европейски принос „Проф. Иван Шишманов" 
*** 
Астана. 

- По покана на българската общност вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде на работно посещение в Казахстан. 
*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в зала „Петя Дубарова" на Културен център „Морско казино" ще се проведе премиерата на 
дебютната стихосбирка на Христо Узунов „Солени стъпки". 

- От 18.30 ч. в Експоцентър „Флора" ще бъде излъчен филмът „Изпепеляване". 
*** 
Варна. 

- От 17.30 часа в Градска художествена галерия ще бъде представена книгата на народния представител Георги 
Марков „Феноменът Виктор Орбан" 

*** 
Добрич. 

- От 8.00 до 17.00 ч. в НЧ „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе център за духовно развитие и подпомагане 
„Млади възрожденци". 

*** 
Долна Митрополия. 

- От 11.30 ч. в Конферентната зала на факултет „Авиационен" Комисията по отбрана към 44-тото Народното 
събрание ще проведе изнесено заседание във факултет „Авиационен" на НВУ „В. Левски" и във Военновъздушната 
учебна база - Долна Митрополия. 

*** 
Eреван. 

- Заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Марияна Николова ще участва в 
23-ия Световен конгрес по информационни технологии, който се провежда в Ереван, Армения, до 9 октомври 2019 
г. 
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*** 
Пазарджик. 

- От 17.00 ч. в залата за временни изложби на Регионален исторически музей - Пазарджик ще бъде открита 
изложбата „Христо Г. Данов - книжарят, когото наричаха министър", на Регионален исторически музей - Пловдив. 

- От 10.30 ч. в Младежки дом - Пазарджик ще се проведе кампанията Жени без остеопороза". 
*** 
Пловдив. 

- В 18.00 часа на площад „Съединение" ще се състои тържествената церемония по откриване на 17-то състезание 
по пожароприложен спорт за купата на Българската федерация за пожароприложен спорт /БФППС/. 

*** 
Смолян. 

- От 11.00 часа в зала 247 в сградата на Община Смолян ще се проведе заключителна пресконференция за 
представяне на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект за обновяване и енергийна ефективност 
на образователна инфраструктура в града. 

*** 
Чепеларе 

- От 10.30 ч. в залата на Община Чепеларе в Пампорово ще се проведе пресконференция за Седмата работна среща 
между бизнеса и местната власт. 

 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Кои са финалистите в "Мениджър на годината 2019" - имената на претендентите за титлата ще бъдат обявени днес 
Десетте топ мениджъри на България за 2019 година ще бъдат обявени днес на специална пресконференция в Софийската 
опера и балет с начален час 11.00. Те ще се състезават за титлата „Мениджър на годината” в 12-то поред издание на най-
престижния конкурс за висши постижения в областта на мениджмънта. Организатор на единствената по рода си 
надпревара за отличаване на най-добрите бизнес ръководители е списание „Мениджър“. 
50 висши мениджъри от 10 сектора на икономиката кандидатстваха за „Мениджър на годината 2019“. 40 от тях преминаха 
във втори кръг, в който се определят и 10-те финалисти по специално разработената за конкурса от консултанската 
компания Делойт България методология, гарантираща обективност и безпристрастност. 
Приходите на компаниите, управлявани от класиралите се във втория кръг участници, са близо 3, 242 млрд. лева (по данни 
за 2018 г.). Ръстът на приходите на всички участници е 21% на годишна база (2018/2017). Ръстът в EBIDTA на участниците в 
Етап 2 е 14% на годишна база (2018/2017). 
От всички подали документи за участие най-много са лидерите от ИТ индустрията – 31% са участниците от сектор 
„Информационни технологии, дигитализация и бизнес решения“. 16% са от сектор „Фармация и здравеопазване“. 13% са 
участниците от „Производство“. По 6% са от „Финансов сектор“, „Търговия на едро“, „Изнесени услуги“. По 3% са от 
секторите „Строителство“, „Туризъм“, „Медия и реклама“, „Недвижими имоти“. 
Чужденците, кандидатствали за титлата през тази година са само двама. Жените участнички са 19%. 
Нов акцент в 12-тото издание на конкурса е надграждането му с морални критерии. За целта бе създаден и разписан Етичен 
кодекс, обобщаващ ценностите, принципите и отговорните бизнес практики, които градят и поддържат култура на 
почтеност. Подписвайки кодекса, всеки участник на практика декларира, че води бизнеса си прозрачно, честно и прилага 
добри управленски практики. 
Крайният победител ще бъде определен измежду 10-те финалисти след предстоящото им оценяване в третата фаза на 
надпреварата, в която основен фокус са личностните качества на всеки от топ мениджърите, достигнал до този етап на 
конкурса. Изготвените крайни оценки ще бъдат валидирани от Обществен съвет. 
Кристалната статуетка на победителя ще бъде връчена от президента на България Румен Радев, а датата на официалната 
церемония, на която ще научим кой е „Мениджър на годината 2019“, ще стане ясна също днес, по време на 
пресконференцията за представянето на финалистите. 
 
√ "Моят град е моята крепост" - 190 снимки се състезават в образователно-патриотичен конкурс на регионалното 
министерство 
Общо 190 снимки участват в инициативата „Покажи как обновяваме родното ти място“, част от образователно-
патриотичната кампания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „Моят град е моята крепост“. 
Инициативата започна на 4 август т.г., а крайният срок изтече в петък. 
Жители на София, Благоевград, Пловдив, Ловеч, Стара Загора, Враца, Добрич, Монтана, Петрич, Габрово и Мездра са сред 
най-активните участници в конкурса. С фотографиите си те представят градски пространства, детски градини, училища, 
социални и обществени сгради. Със своите снимки те показват също реновирани сгради на пожарни служби, детски 
площадки, паркове, санирани блокове, туристически обекти, културни събития и други. 
Целта на конкурса бе да се стимулират гражданите да покажат и популяризират проектите, финансирани със средства от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и чрез предходни проекти, реализирани по ръководени от МРРБ 
европограми. Така всеки имаше възможност да подкрепи родния си град, като покаже на обществото как той се е 
променил. 
Най-добрите кадри и посланията към тях ще бъдат включени в календар за 2020 г. Предвидени са и атрактивни награди. 
Участващи в конкурса снимки ще бъдат включени в изложба в рамките на Годишното информационно събитие на ОПРР, 
което ще се проведе в края на месеца в София. Вижте сега някои от кадрите, участващи в конкурса. Те са предоставени от 
Министерството на регионалното развитие. 
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√ Септември 2019 - най-горещият в света от 1981 г. насам 
Тазгодишният септември е най-горещият в света, откакто европейската служба "Коперник" за климатичните промени е 
започнала наблюденията си през 1981 г., съобщи ДПА, цитирана от БТА.  
Тазгодишният септември е с 0,57 градуса Целзий по-горещ от средните температурни стойности в света между 1981 г. и 
2010 г., но е също толкова топъл, колкото септември 2016 г. 
В почти цяла Европа температурите през септември са били над средните стойности, а в много части от Стария континент 
е имало по-малко валежи от нормалното. 
Най-високи в сравнение със средните стойности температури са регистрирани в централната и източната част на САЩ, 
Монголия и някои райони в Арктика. 
 
√ Право на ремонт - ЕС въвежда регламент за по-дълъг живот на електроуредите  
Една отдавна замисляна реформа в ЕС – въвеждането на т.нар. екодизайн за електроуредите вече е в ход. Нов пакет от 
мерки на ЕВропейската комисия ще задължи от 2021 г. производителите на електроуреди да променят досегашната масова 
практика за „програмирано остаряване“ и кратък срок на експлоатация на телевизори, хладилници, перални, съдомиялни, 
всякакъв вид електронни дисплеи. Правилата обхващат още светлинни източници, външни доставчици на енергия, 
електродвигатели, уреди за заваряване, трансформатори на енергия, както и хладилници за магазини. 
Новите изисквания са формулирани като въвеждане на „правото на ремонт“ и ще задължат фирмите не само да 
произвеждат елекктроуреди с по-дълъг срок на експлоатация, но и да осигуряват и поддържат на склад резервни части за 
поддръжката им в продължение на 10 години. А доставката им – при липса на наличности, трябва да е в рамките максимум 
на 15 дни. 
Идеята за екодизайн на електроуредите е една от ключовите стратегии в концепцията на ЕС за кръгова икономика. С новите 
правила ЕК на практика започва да изпълнява една от целите си в тази посока, тъй като въвежда изисквания за ремонт и 
рециклируемост на уредите, с което би трябвало да се увеличи продължителността на живота им и да се осигури 
повторната им употреба и обработката на отпадъците им. 
Изчисленията до момента сочат, че само с този пакет от мерки, от влизането им в сила през 2021 годино, до 2030, ще бъдат 
спестени 167 теравата енергия, което се равнява на годишното потребление на Дания. Това ще доведе и до намаление на 
въглеродния двуокис с 46 млн. тона, а европейските домакинства ще спестят средно по 150 евро на година. Уредите, 
работещи с вода, също трябва да станат по-ефективни - пералните ще спестят 711 млн. кубически метра вода, а 
съдомиялните - 16 млн. до 2030 г. 
Пакетът от мерки за „правото на ремонт“ е допълнение към вече приетите през март нови “енергийни етикети”, за които 
са в сила изисквания  да се поставят върху техниката от март 2021 г. Върху всеки от тях ще има QR код, достъпен за 
сканиране с мобилен телефон, така че, още преди да направи избор, потребителят да може да получи допълнителна 
нетърговска информация за продукта като например разхода му на енергия, количество използвана вода, капацитет за 
съхранение, вдигане на шум и други. Информацията ще е събрана в база данни, която се попълва от всички производители 
и вносители на техника. 
Досегашата скала за енергийна ефективност, включваща подкласове като А+ например, отпада и се връща предишното 
класифициране от A до G за улеснение на потребителите. 
Новото законодателство идва в отговор на хиляди жалби от потребители в Европа и Северна Америка, които недоволстват, 
че техниката им излиза извън строя щом изтече гаранционния й срок.  
„От САЩ до Европа хората искат правото да си поправят уреди, които притежават, защото им е омръзнало от продукти, 
предназначени да се повредят преждевременно.“, казват еко активисти, които подкрепят идеята за екодизайн на 
електроуредите. И точно тук обаче е един от спорните моменти в бъдещия регламент, който на този етап предвижда 
ремонтите да стават само в специализирани сервизи. „Право на ремонт“ би трябвало да осигурява повече достъпност, така 
че клиентът да има възможност сам да извършва ремонт, ако има нужните умения, а не да бъде зависим от определен 
брой сервизи", казват други експерти в областта на екодизайна. 
 
Economy.bg 
 
√ Макрон даде на Джонсън време до края на седмицата да преработи офертата си 
Преговори в последния момент няма да има 
Френският президент Емануел Макрон даде време до края на седмицата на британския премиер Борис Джонсън, да 
преработи из основи своя план за Брекзит, съобщава британския „Гардиън“.  
Последното предложение на Великоброитания не се счита за добра основа за преговори в Брюксел и Емануел макрон 
подчерта, че зависи изцяло от Лондон да преработи плана преди предстоящата среща на ЕС. Коментарът на Макрон 
увеличава шансовете преговорите да се провалят в рамките на следващите няколко дни, коментира „Гардиън“. 
В същото време главният преговарящ от страна на ЕС за Брекзит Мишел Барние заяви, че не е получил мандат от ЕС27 да 
се съгласява на сделка при условията, последно представени от Великобритания. Дейвит Фрост, главен преговарящ от 
страна на Великобритания, бе предупреден многократно, че няма да има преговори в последния момент по време на 
срещата на ЕС на 17 октомври, уточнява още изданието. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Дания не пусна „Северен поток-2“ през територията си 
Строителите все пак се надяват, че кралството ще вземе друго решение по-късно и ще пусне тръбата 
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Сроковете, в които Дания трябваше да издаде разрешително за изграждането на тръбопровода „Северен поток-2” през 
нейните териториални води „фактически приключиха”. Това призна руският министър на енергетиката Александър Новак, 
цитиран от БНР. 
Все още съществуват шансове то да бъде получено, но ако това не стане, строителството по другия маршрут ще удължи 
реализацията на проекта с месеци и тръбопроводът няма да бъде приключен до 2020 г. 
Според Новак Дания все пак би могла да даде разрешение, тъй като „няма никакви противоречия и никакви проблеми”, 
които да допуснат отказ. 
По-рано в. „Известия” съобщи, че Дания е решила всички политически въпроси, свързани с газопровода. Източник на 
изданието е заявил, че е останало да бъдат решени единствено административните въпроси. 
Председателят на Съвета на директорите на „Газпром” Виктор Зубков сподели, че ако Дания все пак откаже да издаде 
разрешително, изграждането на трасето ще се забави и ще струва по-скъпо, но кралството няма да може да спре проекта. 
Марио Мерен, генералният директор на Wintershall Dea GmbH, компанията, която заедно с „Газпром“ строи зад 
изграждането на проекта, изрази надежда, че страната ще спазва европейските правила и няма да откаже да издаде 
разрешение. 
Към момента тръбополагащият кораб „Солитер” почти е достигнал териториалните води на Дания. Завършени са 83% от 
изграждането на „Северен поток-2”. 
 


