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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
ТВ „Европа“ 
 
√ Знаци за настъпваща икономическа криза у нас 
Гост: Васил Велев - Асоциация на индустриалния капитал  
Кризите са съпътстващи развитието на световната икономика. Сигурно е, че при настъпване на световна икономическа 
криза неминуемо България ще бъде засегната, защото икономиката ни е отворена – над 50% от БВП се реализира от износа. 
Ако има ръст на БВП догодина, той ще е под 3%, т.е. няма да е на равнището на тазгодишния. В индустрията специално  
очакваме спад за второто полугодие, а той е факт вече – статистиката го отчете последните месеци. Доверието на 
промишлеността почти през цялата година е на минус. Причината е спадът на износа, в следствие на рецесия на 
промишленото производство на нашите основни търговски партньори – Германия, Италия и Турция.  
Това заяви в ефира на „Европа сутрин“ председателят на АИКБ Васил Велев. 
Целия разговор може да гледате тук. 
 
 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Правната комисия обсъжда на второ четене отпадане на съкратеното следствие  
Отпадането на съкратеното следствие за тежки умишлени престъпления ще обсъждат на второ четене депутатите от 
правната парламентарна комисия. 
Миналата седмица те се обединиха около общия законопроект на БСП, на "Обединени патриоти" и на "Воля" да няма 
съкратено следствие при убийства и тежки телесни повреди. 
Въпреки че подкрепиха общата промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, от ГЕРБ са предложили запазване на 
законодателния бонус срещу самопризнания при тежки телесни повреди. 
"Оставаме на позицията си в нашия законопроект, че за тежките телесни повреди и умишленото причиняване на смърт 
трябва да отпадне съкратеното съдебно следствие. Не смятаме, че за това трябва да има изключение, каквото предлагат 
колегите от ГЕРБ". Това каза в интервю за предаването "Преди всички" зам.-председателят на правната комисия Христиан 
Митев от ОП. 
Митев поясни, че ако промените влязат в сила, то те ще касаят и незавършени наказателни производства в досъдебна и 
съдебна фаза на наказателния процес. 
Друга промяна, подписана от председателя на правната комисия Анна Александрова и депутатите Красимир Ципов и 
Иглика Събева, предвижда делата, по които ще работи новосъздадената Европейска прокуратура, да се разглеждат от 
Специализирания наказателен съд. 
 
√ Кандидатите за стратегически инвеститор на АЕЦ „Белене” могат да подадат обединена оферта 
Компаниите - кандидатки за стратегически инвеститор на АЕЦ „Белене” могат да подадат обединено заявление. Това 
съобщи енергийният министър Теменужка Петкова, която присъства на годишната среща на правителството с бизнеса, 
организирана от Американската търговска камара. 
Засега няма подадена обединена оферта, но такава е възможна, стана ясно от думите на енергийния министър: 
„В хода на воденето на преговори, преди всичко на подаването на обвързващи оферти, са възможни - така предполага 
процедурата, са възможни различни комбинации, стига участниците в тази процедура да намерят съответно допирни 
точки“. 
Петкова потвърди, че на 10 октомври ще бъде подписан договорът за финансирането на газовата връзка с Гърция: 
„На 10-и октомври очакваме гръцкият министър на околната среда и енергетиката да бъде тук, в България, и да подпишем 
договора за финансиране между Българският енергиен холдинг и Европейската инвестиционна банка и съответно между 
БЕК и Ай Си Джи Би“. 
Заемът от Европейската инвестиционна банка е 110 млн. евро. 

https://www.youtube.com/watch?v=WPIJ6QlqrpE
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√ Изследователски център ще работи в областта на анализа на данни и изкуствения интелект  
Изследователски център към Софийския университет ще изследва и предлага решения в областта на анализа на данни и 
изкуствения интелект. 
Проектът е за 7 години и е на стойност 30 милиона евро, национално и европейко финансиране. Ръководителят на проекта 
проф. Силвия Илиева от Факултета по математика и информатика обясни, че има четири области, които ще се изследват 
заедно с други европейски университети и фирми: 
"Цифрови модели на града, с което ще помогнем взимането на решения за подобряване на средата в града. По същия 
начин ще подпомагаме Министерство на образованието и другите министерства. В цифровото здравеопазване също ще 
имаме научни разработки отново в сътрудничество с други центрове "Екселънс" в Европа". 
Еврокомисарят Мария Габриел посочи, че това е признание за България и университета: 
"За първи път в Източна Европа има Център за върхови постижения с участник България. Това показва, че младите хора, 
младите ни таланти, имат своето бъдеще тук, в страната и в Европа, със силни партньори, не само в Швеция. Те ще имат 
възможност да си сътрудничат и с много други". 
Проектът предвижда и изграждането на нова сграда в кампуса на СУ. 
 
√ Еврото се задържа на нива от 1,09 за долар  
Курсът на еврото се задържа над прага от 1,09 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 
В междубанковата валутна търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,0974 долара, близо до 
равнището от петък вечер. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0993 долара за едно евро. 
 
√ Влошаване на икономическите нагласи в еврозоната през октомври до 6,5-годишно дъно  
Нагласите на инвеститори и анализатори относно икономическото развитие в еврозоната се влошиха изненадващо рязко 
през октомври до най-ниско ниво от шест и половина години насам, тъй като предприетите от ЕЦБ стимулиращи мерки не 
успяха да уталожат опасенията от предстояща рецесия, показват резултати от последно проучване на компанията за 
пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорското доверие на Sentix, определен от проучване сред 957 инвеститори в еврозоната, проведено 
между 3-т и 5-и октомври, се понижи силно до -16,8 пункта от -11,1 пункта през септември. Това е най-ниското ниво на 
Sentix индекса от април 2013-а година насам и под осреднената пазарна прогноза за негово по-скромно понижение до -
13,0 пункта. 
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, се влошава през октомври за пети пореден 
месец от -9,5 пункта през септември до 15,5 пункта,  достигайки най-ниско ниво от декември 2014-а година, докато 
индексът на бъдещите инвеститорски нагласи спадна от -12,8 до -18,0 пункта, доближавайки отново августовското дъно от 
-20,0 пункта (най-ниското ниво от август 2012-а година, когато беше разгара на дълговата криза в еврозоната). 
"Не се забелязва позитивна реакция на предприетите стимулиращи мерки от страна на централните банки през септември 
(на заседанията на ЕЦБ и на Федералния резерв), като икономическата оценка се влоши през октомври на доста широк 
фронт", отбеляза управляващият директор на Sentix Патрик Хъси. 
През септември шефът на ЕЦБ Марио Драги обеща неопределени във времето стимули за съживяване на боледуващата 
икономика в еврозоната. ЕЦБ намали депозитната си лихва до ново рекордно отрицателно дъно от -0,50% и обеща да 
поднови през ноември програмата си за закупуването на облигации в размер на 20 млрд. евро месечно, без да постави 
крайна дата на програмата, известна като "количествени улеснения". 
Федералният резерв на САЩ също намали през септември основната си лихва с 25 базисни пункта до диапазона 1,75%-
2,00%, за да подпомогне поддържането на рекордно дългата в историята икономическа експанзия, но без да има ясен 
отговор какво предстои в бъдеще. 
Проучването на Sentix само в рамките на Германия показва, че ситуацията продължава да се влошава, като водещата 
европейска икономика вероятно вече се намира в рецесия. Общият Sentix индекс за Германия се понижи през октомври 
до -19,4 пункта от -12,8 пункта месец по-рано, достигайки най-ниско ниво от юли 2019-а година. 
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в Германия, спадна от -10,5 пункта през септември до 10-
годишно дъно от 18,0 пункта (най-ниско ниво от ноември 2009-а година), докато индексът на бъдещите инвеститорски 
нагласи се влоши от -15,0 до -20,8 пункта, доближавайки отново августовското дъно от -21,5 пункта (най-ниско ниво от юли 
2012-а година). 
Според компанията Sentix това потвърждава, че водещата европейска икономика вероятно е навлязла в техническа 
рецесия през третото тримесечие, като се засилва натиска върху управляващите в Берлин, че икономическото забавяне 
изисква бърза и смела реакция. 
Аналогичното проучване за САЩ пък показва, че и американската икономика започва да се влияе негативно от глобалното 
икономическо забавяне, като съответният общ Sentix индекс се понижи през октомври до -4,1 пункта от +5,5 пункта през 
септември, излизайки на негативна територия за пръв път от октомври 2012-а година и достигайки най-ниско ниво от август 
2012-а година. Индексът на текущата оценка се срина с цели 53,5 пункта само в рамките на година - от върха през октомври 
2018-а година на ниво от 66,5 пункта до дъно този октомври от 13,0 пункта, достигайки най-ниско ниво от март 2013-а 
година. Sentix индексът на икономическите очаквания в бъдеще пък спадна от -13,0 пункта през септември до -19,8 пункта 
през настоящия месец, което е най-ниското ниво от януари 2019-а година. 
Глобалният Sentix индекс на икономическите нагласи на инвеститорите пък се понижи през октомври до -6,3 пункта от -
1,6 месец по-рано, достигайки най-ниско ново от декември 2011-а година, като индексът на текущата икономическа оценка 
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спадна от 5,7 до -0,3 пункта (най-ниско ниво от февруари 2016-а), а индексът на бъдещите очаквания - от -8,7 до -12,1 
пункта. 
Аналогично на всички тези проучвания, инвеститорските нагласи в рамките на страните от Източна Европа също бележат 
влошаване, като общият Sentix индекс се понижи от -5,4 пункта септември до -10,4 пункта (най-слабо ниво от март 2016-
а), индексът на текущата икономическа ситуация - от -2,3 до -7,8 пункта (най-ниско ниво от октомври 2016-а и спад за пети 
пореден месец), а индексът на бъдещите икономически нагласи - от -8,5 до -13,0 пункта, доближавайки многогодишното 
августовско дъно от -14,5 пункта (най-ниско ниво от декември 2011-а година). 
                                            
√ Нов спад на промишлените поръчки в Германия през август, подсилващ опасенията за рецесия 
През август индустриалните и промишлените поръчки в Германия се понижиха за втори пореден месец по-рязко от 
очакваното в резултат на рязко намаляване на вътрешните поръчки, показват данни на немската официална статистика 
Destatis. 
Това е пореден знак, че изпитващият сериозни проблеми промишлен сектор може да допринесе за изпадане на водещата 
европейска икономика в техническа рецесия през третото тримесечие на настоящата година (спад на БВП за две поредни 
тримесечия). 
Поръчките за промишлено производствени стоки се понижиха през август с 0,6% спрямо юли, когато се свиха с 2,1% 
(възходяща ревизия от предишна оценка за спад с 2,7%), докато осреднената прогноза на финансовите пазари беше за по-
скромно понижение с 0,3 на сто. 
Влошаване се дължи в най-голяма степен на спад с 2,6% на вътрешните германски поръчки, докато поръчките идващи 
отвън се повишиха с 0,9% след отскок с 1,5% на новите поръчки от останалите страни-членки на еврозоната и след 
увеличение с 0,4% на тези, постъпващи от останалия свят. 
На годишна база промишлените поръчки в Германия се понижиха през август с 6,7% след спад 5.0% през юли (слаба 
възходяща ревизия от понижение с 5,6%) и прогноза за понижение с 6,4 на сто. 
Промишленият оборот в Германия през август пък се разшири с 1,3% след свиване а с1,2% през юли. 
"Продължава слабото търсене в индустрията", коментира днешните данни немското икономическо министерство и 
добави: "За сега индустриалната бизнес активност продължава да бъде потисната". 
Днешните слаби данни са допълнителен знак, потвърждаващ, че икономиката на Германия вероятно е навлязла в слаба 
рецесия през третото тримесечие, което вероятно ще постави под натиск немското правителство да се откаже от стриктната 
си балансирана бюджетна политика. 
През миналата седмица финансовия министър Олаф Шолц отбеляза, че Германия може да се справи с икономическата 
криза, добавяйки, че не очаква тя да бъде толкова лоша, колкото през 2008-2009а година. 
На този етап правителството продължава да се придържа към политиката си на балансиран бюджет, въпреки натиска от 
страна на икономисти и на други правителства да се изразходват повече държавни средства, за да се повиши слабото 
търсене. 
Германските производители, разчитащи на износа, продължават да страдат от забавянето на световната икономика и 
бизнес несигурността, свързана с търговския спор между САЩ и Китай, както и витаещата неяснота около планираното, но 
забавящо се излизане на Великобритания от Европейския съюз (несигурността относно Брекзит). 
 
√ Петролът леко поскъпна в азиатската търговия 
Цените на петрола се повишиха днес в азиатската електронна търговия, подкрепени от поскъпването на промишлените 
суровини. Безредиците в страните производителки Ирак и Еквадор засилиха опасенията от нарушаване на доставките и 
бяха още един фактор за поскъпването на петрола, съобщи "Ройтерс". 
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, повиши котировките си с 38 
цента или с 0,7 на сто до 58,73 долара за барел. 
Американският лек суров петрол поскъпна с 33 цента или с 0,6 на сто до 53,08 долара за барел в азиатската електронна 
сесия на Нюйоркската търговска борса. 
Медта и алуминият се търгуваха много силно в Лондон и като се имат предвид слабите данни за промишления сектор, на 
които станахме свидетели миналата седмица, вероятно ще има известна корекция в котировките на промишлените 
суровини като цяло, коментира анализатор на пазара, цитиран от "Ройтерс". 
 
√ Подготовката за операция в Сирия е завършена, обяви турското министерство на отбраната  
Всички подготвителни действия за евентуална военна операция в Североизточна Сирия са завършени, обяви турското 
министерство на отбраната в Туитър, предаде Ройтерс. 
Установяването на "сигурна зона" е съществено за приноса към налагане на мир и стабилност в региона, както и за това 
сирийците да живеят в безопасност, допълни министерството. 
Телевизия "Ал Маядин" съобщи, че турската авиация вчера е нанесла удар по щаб на кюрдски формирования от 
коалицията Сирийски демократични сили, в град Ел Маликия, в сирийската провинция Хасака. Засега няма данни за жертви 
и пострадали сред кюрдските бойци. 
 
√ Тръмп заплаши да "унищожи" турската икономика, ако Анкара "прекрачи границите" в Сирия  
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши, че ще "унищожи" турската икономика, ако Анкара направи 
нещо, което "да прекрачи границите" по време на военните операции в Северна Сирия. 
"Както вече твърдо заявих преди, и просто иска да повторя, ако Турция направи нещо, което чрез моята голяма и 
несравнима проницателност считам, че е "прекачване на границите", аз напълно ще унищожа и ще залича турската 
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икономика (както го правех и преди). Те трябва, заедно с Европа и други, да охраняват пленените бойци и семейства на 
ИДИЛ", написа Тръмп в туитър. 
Той добави, че САЩ направиха "повече, отколкото някой очакваше" срещу Ислямска държава в Сирия и заяви, че сега е 
време за "другите в региона, някои с голямо богатство, да защитят тяхната собствена територия", допълни той. 
По-рано Доналд Тръмп отказа да се присъедини към Турция по отношение на планираните от Анкара операция в Северна 
Сирия и започна да изтегля американските войски от близкоизточната страна. 
В предишна поредица от послания по туитър, Тръмп също така заяви, че Съединените щати трябва да се измъкнат от 
"нелепи безкрайни войни" и да се бият "само там, където е от наша полза". 
След вербалните заплахи на Тръмп турската лира продължава да поевтинява силно спрямо долара и еврото. Щатският 
долар поскъпва с 2,18% към 5,8200 турски лира, а еврото също нараства с над 2% към 6,3950 лири. 
 
√ Белият дом потвърди, че търговските преговори САЩ - Китай ще бъдат подновени в четвъртък  
Търговските преговори на високо равнище между САЩ и Китай ще продължат тази седмица във Вашингтон, потвърди в 
понеделник Белият дом. 
"Под ръководството на президента Доналд Тръмп, търговският представител на САЩ Робърт Лайтхайзър и министърът на 
финансите Стивън Мнучин ще приветстват китайската делегация, ръководена от вицепремиера Лю Хъ за продължаване на 
търговските преговори между двете страни, започващи на 10-и октомври 2019-а година", заяви прес-секретарят на Белия 
дом Стефани Гришам. 
Тя добави, че "двете страни ще се стремят да надграждат разговорите на ниво заместник от последните седмици", като 
разговорите ще се съсредоточат върху шест основни теми като "принудителния трансфер на технологии, правата върху 
интелектуалната собственост, услугите, нетарифните бариери, селското стопанство и правоприлагането". 
В официалното изявление не се очертава кога може да се очаква приключване на разговорите, но се предполага, че 
преговорите ще продължат най-малко два дни (в четвъртък и петък). 
По-рано агенция Блумбърг съобщи, че Пекин не желае да сключи по-всеобхватно търговско споразумение с Вашингтон и 
ще се стреми "да стесни" обхвата на предстоящите преговори. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Търговията с акции на борсата няма да се облага с ДДС 
Tърговията с акции на регулиран пазар или на многостранни системи за търговия да не се облага с ДДС. Това предложиха 
от Българската фондова борса (БФБ) във връзка с проектозакона за изменение и допълнение на Закона за корпоративно 
подходно облагане (ЗКПО). 
До момента промените предвиждат прехвърлянето на акции или дялове, еквавилентни на акции в дружества, да се 
третира като доставка на стока. Причина за това е, че от тяхното прехвърляне дадено лице може да получи юридически 
или фактически права на собственост върху нов имот или за част от него. Промените се правят, за да може родното 
законодателство да отговори на изискванията на европейска. От БФБ обаче поискаха прецизиране на текста. „Така 
предложеният текст дава възможност да се тълкува, че в приложното му поле попадат акции, допуснати до търговия на 
регулирани пазари и другите места за търговия“, пишат в предложението си от борсата. Те допълват, че основната 
предназначение на този тип акции е реализирането на печалба вследствие промяна в цената им или постигане на дивидент 
на доходност. Освен това има и наложена европейска практика да не се начислява ДДС на публично търгувани акции. 
Промените в законите, които се отнасят за данъците, далеч не са малко, като те ще засегнат както гражданите, така и 
бизнеса. Част от измененията предвиждат да се сложи край на порочната практика с регистрирането на нови фирми от 
малки производители, които по този начин избягват да плащат ДДС, тъй като не достигат прага. В предложенията си обаче 
гражданите се обявиха против изменението, тъй като според тях това ще сложи край на дребния бизнес в България. Други 
предложиха прагът за регистрация по ЗДДС да се вдигне на 100 000 лв., тъй като сегашният е нисък. 
 
√ ЕЦБ: Банките от еврозоната разполагат с достатъчно ликвидност 
Eвропейската централна банка (ЕЦБ) потвърди днес доброто състояние на голяма част от банките, които наблюдава, 
посочвайки, че те разполагат с адекватни резерви за справяне с евентуални сътресения с ликвидността. 
Институцията публикува днес резултатите от най-новите си годишни тестове за устойчивост, които обхващат 103 банки от 
еврозоната. ЕЦБ отбеляза, че банките като цяло имат достатъчни ликвидни позиции за справяне със сътресения, "въпреки 
някои слабости, изискващи допълнително внимание". 
ЕЦБ не коментира отделни банки. 
Европейската финансова институция отбелязва, че около половината банки, които участват в тестовете, отчитат "период на 
оцеляване" от над шест месеца при неблагоприятни условия и над четири месеца при крайно неблагоприятни условия.  
ЕЦБ дефинира "период на оцеляване" като брой на дните, в които банката може да продължи да работи, използвайки 
наличните си средства в брой и допълнително подсигурянаве без достъп до пазарите за финансиране. 
Основният стрес тест на европейския банков сектор се прави веднъж на две години от Европейския банков орган - ЕБО 
(European Banking Authority - EBA). 
ЕЦБ прави собствено проучване в годините, когато ЕБО не прави, като поставя акцент върху определена тема. Тази година 
специално внимание е обърнато на ликвидността. 
ЕЦБ отбеляза, че планира да информира детайлно банките за слабостите, които е установила. Сред тях са наличността на 
кешови потоци в чуждестранна валута и риск някои банки да подценят отрицателните последици върху ликвидността, до 
които може да доведе понижаване на кредитен рейтинг. 
 

http://bnr.bg/post/101175107
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В. Банкерь 
 
√ Работна среща между бизнеса и местната власт за устойчиво туристическо развитие  
Община Чепеларе е домакин на Седмата работна среща между бизнеса и местната власт, съобщиха от общинския 
пресцентър. Мотото тази година е "Сътрудничеството между обществения и частния сектор - платформа за устойчиво 
туристическо развитие". Форумът се прави в Пампорово с участието на професионалисти от туристическия бранш и 
местната власт в страната. Български туроператори и общински администрации ще потърсят решение на проблеми, 
възникващи при разработването на програми, основани на регионални туристически ресурси. 
В курорта Пампорово на територията на общината попадат хотели и почивни станции с категории 2, 3, 4 и 5 звезди и общ 
капацитет 5976 легла. Има огромно разнообразие от заведения, спортни площадки, съоръжения за фитнес и 
рехабилитация - пет басейна, два тенис корта, две боулинг зали. В община Чепеларе има 15 хотела, 73 къщи за почивка и 
пет туристически хижи от категория 1, 2 и 3 звезди с общ капацитет 1400 легла. 
За развитието на туризма се грижат създадените Съвет по туризъм и Сдружението на хотелиери, ресторантьори и търговци 
- Чепеларе. Хижите в общината се стопанисват от Туристическо дружество "Студенец", което предлага и екскурзионни 
летувания, зелено училище, походи, ученически и тренировъчни лагери и посещения на обекти. Съществува и 
допълнителна база за спорт и отдих - зали за стрелба, за баскетбол и волейбол, за гимнастика и борба, плувен басейн. 
Общината е изключително подходяща за организиране на туризъм за млади хора и деца. Съществуват условия и традиции 
за развитието и на религиозен туризъм. Скалните образувания и пещерите заедно със съществуващия Музей на родопския 
карст превръщат района в център на пещерното дело. Това е единственият на Балканския полуостров музей с такава 
експозиция, който е на площ 870 кв. м и има общо 9400 експоната. 
Създаването му е предшествано от основаването на пещерния клуб в града за проучване на пещерите в Родопите и 
благоустрояването на Ягодинската пещера, Ухловица и Дяволското гърло. Музеят има четири раздела - "Минералогия, 
геология и петрография", "Повърхностни и вторични карстови форми", "Биоспелеология" и "Пещерна археология". Той 
разполага със зала с 60 места, лаборатория и библиотека с 730 тома научна литература. Друга уникалност в града е 
музейната сбирка на ските и ски спорта, разположена в читалището. 
Община Чепеларе се намира в централната част на Родопите, по горното течение на река Чепеларска, при средна 
надморска височина 1150 метра и територия 375 кв. километра. Общинският център - Чепеларе, е на 230 км от София, на 
80 км от Пловдив и на 10 км от Пампорово, а в началото на 2010 г. е открит нов граничен пункт Златоград - Термес, който 
свързва област Смолян с гръцката част на Родопите, така разстоянието от Чепеларе до граничния пункт с Гърция е само 75 
километра. 
Климатът е умерен, преходно-континентален, с четири ясно изразени сезона - пролет, лято, есен и зима. Чепеларе е най-
слънчевият град в България 270 дни в годината. Зимата е мека и топла. Снежната покривка се задържа сравнително дълго, 
между 80-120 дни в годината със средна дебелина 30-80 сантиметра. 
Пролетта настъпва значително късно, а лятото е прохладно и свежо. Общо 73% от територията на общината е заета от гори, 
предимно бор и смърч от иглолистните дървесни видове, и бук от широколистните и предлага отлични условия за разходки 
и почивка на чист въздух. 
Районът е богат на лечебни растения, гъби, билки и диворастящи плодове. В Червената книга и в Списъка на редките, 
застрашени и ендемични растения в Европа са: родопска горска майка, родопската теменуга, родопски силивряк, родопски 
крем; а само в Червената книга: червено родопско лале, родопско омайниче, родопски скален копър. Животинският свят 
е представен с богато разнообразие от птици, земноводни, влечуги, бозайници и риби. 
В Червената книга са включени: трипръст кълвач, малък орел, голям ястреб, бухал, глухар; а защитен вид са: диво канарче, 
червеногръдка, жълтоглаво кралче, скална лястовица, домашна червеноопашка, чухал, качулат синигер, обикновен 
мишелов. Съществува добре развитата мрежа от разнообразни тематични маршрути, с различна трудност и за различен 
тип преходи (автомобилен, велосипеден, конен), обвързани с подходящи обекти. На територията на общината обектите 
за отдих, туризъм и спорт са концентрирани в Чепеларе и Пампорово. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Държава взе още 70 млн. лв. нов дълг 
Това е последната част от заложеното в бюджета количество 
На проведения вчера аукцион бяха пласирани ДЦК за 69.18 млн. лв. съвкупна номинална стойност, съобщи министерството 
на финансите. Постигнатата среднопретеглена доходност по 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в 
лева, падна до 1.39%. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 170 базисни точки. 
Разпределението на придобитото количество ДЦК по видове инвеститори е както следва: най-голямо количество ДЦК на 
аукциона придобиха банките – 41.2%, пенсионни и гаранционни фондове – 34%, следвани от застрахователните дружества 
с 20.2%, и други инвеститори – 4.6%. 
Това е последната част от заложения за тази година нов дълг. Общо тази година държавата е зела зами от вътрешните 
пазари на стойност близо 1 млрд. лв. Толкова беше заложено в Закона за държавния бюджет за 2019 г. 
 
Дарик  
 
√ ЕС въвежда оценка на безопасността на пътищата на всеки пет години 
Съветът на Европейския съюз (ЕС) прие промени в правилата за пътната безопасност, с които се въвежда задължителна 
оценка на състоянието на пътищата на всеки пет години. 
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Целта е да бъде намален броят на смъртните случаи и тежките наранявания с по-добро проектиране и поддържане на 
пътищата, тунелите и мостовете, се посочва в съобщение на Съвета. ЕС цели до края на следващата година да постигне 
намаление наполовина на смъртните случаи на пътя в сравнение с данните от 2010 г., а до 2050 г. броят на загиналите да 
бъде сведен почти до нула. 
От държавите ще се изисква да оценяват безопасността на цялата пътна мрежа поне веднъж на всеки пет години. 
Предвижда се на основата на тези оценки да бъдат предприемани необходимите промени за подобряването на 
състоянието на пътищата. Първите оценки на цялостната пътна безопасност се очакват най-късно през 2024 г. 
Ще стане задължително при изготвянето на оценките да се вземат предвид пешеходците, колоездачите и другите уязвими 
участници в пътното движение. През 2017 г. в почти половината от смъртните случаи на пътя в ЕС е имало представители 
на тези уязвими групи, се отбелязва в съобщението. 
 
БНТ 
 
√ Какъв ще бъде бюджет 2020 - коментар на икономистите  
Започнаха вече сметките за Бюджет 2020. Какъв ще бъде той? На фона на различните обещания за увеличение на 
средствата в различни сфери. По тази тема разговаряха в студиото на "Сутрешен блок" Мика Зайкова, финансов експерт, и 
Стоян Панчев, икономист. 
Мика Зайкова: От 2015 г. се прави следното - първо се подценяват приходите, нарочно, за да излязат после на плюс, второ 
се надценяват разходите, а има дефицит написан - 1-2%, сигурно тази година ще е 1. 
По думите ѝ в резултат на това се получава следното - "приходите се изпълняват такива, каквито трябва да бъдат, разходите 
не само, че са надценени, но капиталовите разходи не се изпълняват, защото тази година досега са изпълнени 30% от 
капиталовите разходи". Добре, че бяха самолетите, подчерта Зайкова. 
Панчев се съгласи със Зайкова и отбеляза: "заради самолетите и заради това, че сме изборна година, най-вероятно ще си 
излезе дефицитът от 1%". 
 
√ Един от големите български туроператори обяви фалит 
Един от големите български туроператори "Астрал холидейз" обяви фалит. Компанията беше основен представител на 
фалиралата преди две седмици английска фирма "Томас кук". 
Бедстващи туристи няма, от компанията увериха, че са успели да платят изцяло екскурзиите на голяма част от клиентите 
си. Върнати са по домовете и всички чуждестранни туристи, които са били у нас, като клиенти на фалиралата "Томас кук". 
Под двеста човека ще бъдат засегнати, но ще получат парите си обратно чрез застрахователя на компанията. Директорите 
на двете дружества - туроператор и застраховател, бяха извикани на спешна среща при министъра на туризма Николина 
Ангелкова. 
Ръководството на фалиралия български туроператор увери, че щетите за клиентите им са сведени до минимум. 
Христо Гълбачев: Ние сме платили за всички клиенти на отиване и на връщане полетите, платили сме всички чартърни 
полети, платили сме всички хотели и всички трансфери. 
"Астрал холидейз" е платил и за част от клиентите си, които тепърва от утре предстои да пътуват зад граница. Те ще бъдат 
информирани по телефона от служители на дружеството, че почивките им са гарантирани. 
За друга част - по-малко от 200 човека, пари ще осигури застрахователната компания УНИКА, при която фалиралият 
туроператор има застраховка с покритие от 700 хиляди лева. Срокът за изплащане на застраховката е 15 дни. 
Николай Генчев, гл. изп. директор на УНИКА: Ние възнамеряваме максимално бързо да удовлетворим финансово всеки 
един от пострадалите клиенти на "Астрал холидейз". 
Застрахователят ще изплаща с предимство пари на хората, чийто екскурзии предстоят от утре и не са платени от 
турооператора. За тази цел е необходимо туристите да потърсят застрахователя - онлайн, на телефон или в офис на 
компанията. 
Николина Ангелкова, министър на туризма: Има, вижте, изключителна добронамереност както от "Астрал холидейз", 
така и от Уника и смятам, че абсолютно всичко ще се реши в спешен порядък и ще се задейства както по отношение на тези 
хора, които искат да реализират пътуванията си, така и по отношение на сумите които искат да си възстановят които са 
платили като депозит или за цялата си екскурзия. 
С фалита си, около 100 човека от "Астрал холидейз" ще останат без работа, обявиха още от компанията. Към момента обаче 
ключови офиси на дружеството във всеки от по-големите градове ще продължат да работят. 
Голяма част от големите хотели по морските ни курорти работеха именно с "Томас кук" като са договорени и част от 
пътуванията за догодина. Това налага тяхното предоговаряне. Съдействие по темата ще окаже и министърът на туризма 
Николина Ангелкова, която ще се срещне с четирима потенциални световни туроператори, които да работят с българските 
хотели, за да бъде спасен летния сезон догодина. 
"Астрал холидейз" е поредният фалирал голям български туроператор. 
През 2011 година фалит обяви туроператорът "Алма тур", като всички дружества от групата обявиха несъстоятелност. 
Година по-късно фалира "Он травел". През 2013 година съдбата им последва "ВалерИ 90". Заради геополитическа 
настабилност, довела до проблеми на пазарите в Турция и Египет през 2016 година фалит обяви и "Алфатур". 
 
√ Пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis 
От 7 октовмри до 18 октомври 2019 г. пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“. Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 4,5 млн. лв., съобщиха от ДФЗ. 
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Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са 
реализирали качествен пчелен мед през 2018 и/или през 2019 г. Продукцията следва да отговаря на изискванията, 
заложени в Закона за пчеларството и на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация. 
Финансовото подпомагане, което пчеларите ще получат по линия на минималната държавна помощ, ще покрие част от 
годишния им разход за отглеждане на пчелно семейство. Подкрепата цели да компенсира направените от стопаните 
разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до 
ниски добиви на пчелен мед. 
Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – 
физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са 
регистрирани земеделски стопани, по реда на Наредба №3 от 1999 г. 
 
√ ЕС ще гарантира по-добра защита на хора, които подават сигнали за нередности  
ЕС ще гарантира по-добра защита на хората, които подават сигнали за нередности в много сектори като обществените 
поръчки, финансовите услуги, изпирането на пари общественото здраве и защитата на потребителите. 
Съветът на ЕС прие нова директива, която ще изисква от държавите членки да създадат сигурни канали за съобщаване на 
нередности - както в частни или обществени организации, така и в публичните органи. 
Новите правила ще осигурят защита от отмъщение на лицата, които сигнализират за нередности. Държавите членки ще 
разполагат с две години да я включи в националното си право. 
 
√ 28 китайски организации са включени в черен списък с търговски санкции на САЩ 
28 китайски организации са включени в черен списък с търговски санкции на Съединените щати заради ситуацията с 
уйгурите. 
В него попадат китайски технологични компании и правителствени организации. Те са въвлечени в нарушения на 
човешките права на мюсюлманското малцинство, което населява предимно Северозападен Китай. Този факт противоречи 
на външнополитическите интереси на Съединените щати, се посочва в съобщение на американското министерство на 
търговията. 
 
В. Дума 
 
√ Млад учен от „Харвард“ е носителят на наградата „Джон Атанасов“ 
Младият българин  Свилен Кънев – доктор по компютърни науки от „Харвард“, е носителят на Голямата награда „Джон 
Атанасов“ за 2019-а, която беше връчена от президента Румен Радев на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2. 
Кънев е на 31 години. Той има десетки публикации, цитирани над 500 пъти във всички големи списания и световнозначими 
конференции. В момента Свилен Кънев е старши софтуерен инженер в Google. Има бакалавърска, магистърска и докторска 
степен по компютърни науки от Харвард. Основният му научен интерес и принос е в областта на компютърните архитектури 
- на границата между хардуер и софтуер. 
Носител на отличие Грамота „Награда Джон Атанасов“ в категорията Награда „Джон Атанасов“ е д-р инж. Светлин Пенков 
- доктор по роботика и изкуствен интелект от Единбургски университет, Шотландия, Великобритания. Научно-
изследователската му дейност е с фокус върху задачи за изкуствен интелект, изискващи по-сложни когнитивни функции 
като планиране, използване на причинно следствени връзки и взаимодействие с околната среда и други агенти в нея. Той 
е част от екипа на FiveAI - най-големия стартъп за автономни коли във Великобритания, където 2 години ръководи екипа, 
разработващ модели за предвиждане на поведението на останалите участници в движението – автомобили управлявани 
от хора, велосипедисти и пешеходци. От м. август 2019 г. той стартира същата дейност в България, където се връща за да 
работи. 
На церемонията в Гербовата зала на Дондуков 2 президентът Радев връчи и грамоти “Джон Атанасов - ученици и техните 
преподаватели”. Носителите на отличието са: 
Радослав Димитров от Математическата гимназия „Акад. К. Попов“, Пловдив, носител на златен медал на Националната 
олимпиада по информатика, първо място на Националния пролетен турнир по информатика и първо място на 
Националния летен турнир по информатика. Носител е на златен медал от Международната олимпиада по информатика, 
провела се в Баку, Азербайджан и на 5 златни медала от Жаутиковска олимпиада, Откритата Московска олимпиада и 
състезанията Innopolis Open, Romanian Masters of Informatics, както и от Международния есенен турнир по информатика в 
Шумен. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Бистра Танева – главен учител по информатика, МГ „Акад. К. 
Попов“. 
Виктор Велев от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, лауреат, отличен за своя проект Daedalus в 
индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии, провела се през май 2019 г. в гр. 
Враца. Той има първо място на Национален есенен турнир “Джон Атанасов”, първа награда на Ученически институт на БАН 
Сесия 2018г. и първо място в категория “Приложни Програми” на НОИТ 2019 г. Преподаватели с най-голям принос за успеха 
му са Стоян Велев – учител в МГ „Петър Берон“, гр. Варна. 
Като старт на нова категория „Вдъхновител и създател на таланти“ за първа година с грамота беше отличен преподавател, 
вдъхновител и създател на над 1 900 състезателя. Държавният глава награди д-р Бисерка Йовчева, главен асистент в 
Катедрата по компютърна информатика в Шуменския университет. Тя е доктор по методика на преподаването по 
информатика. Бисерка Йовчева също така е и един от треньорите на българския отбор по програмиране. В Школа „А & Б“ 
в Шумен тя обучава и тренира млади програмисти от цялата страна - дистанционно и на място. Учениците от школата са 
завоювали 49 златни, 40 сребърни и 44 бронзови медала от национални състезания. Младите програмисти, обучени в нея 
са донесли на страната ни 15 златни, 30 сребърни и 19 бронзови медали от международни състезания. Д-р Йовчева, заедно 
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с проф. Красимир Манев и Елена Маринова от „Мусала Софт“ е инициатор на EJOI – първата европейска младежка 
олимпиада по информатика. 
На церемонията в Гербовата зала на Дондуков 2 президентът Радев връчи сертификати и грамота „Джон Атанасов – 
дебютен пробив в компютърните науки“ за ученици и студенти, постигнали през последната година високи резултати с 
авторските си проекти, както и грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, която отличава индивидуални 
и екипни проекти. 
Носители на сертификати в категорията „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“ са 
Звездин Бесарабов и Андрей Гиздов, възпитаници на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в София. Звездин Бесарабов печели 
правото да представи страната ни на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) през септември в София. На 
международното състезание Intel International Science and Engineering Fair той печели 3 специални отличия, което е рекорд 
за страната досега - "Make your own way" награда на GoDaddy, "Intelligent-based solutions in cybersecurity" награда на 
Mawhiba и награда на Innopolis. Андрей Гиздов е част от отбора, представил страната на Европейския конкурс за млади 
учени през септември в София. Печелил е награди от състезанията Intel ISEF, Зимна конференция на УчИМИ БАН 2019, 
Панаир на Науката и Иновациите 2018 София и др. 
Със сертификат за дебютен пробив в областта на компютърните технологии е отличен и Димитър Чакъров, възпитаник на 
Математическата гимназия “Акад. Кирил Попов” в Пловдив. Той участва в състезанието Intel ISEF 2019 г., където е носител 
на специалната награда в категория Математика/Криптография на Innopolis University. Участва и на няколко международни 
научни конференции, има грамота за отлично представяне от Конференция на УчиМИ БАН 2019 и награда за 
интердисциплинарен проект на Съвместния център по обучение, симулация и анализ към БАН. 
С грамота за дебютен пробив в компютърните технологии държавният глава отличи Румен Данговски, бакалавър по 
математика и физика от Масачузецкия Технологичен Институт (МТИ) (2014-2018), кандидат магистър и докторант по 
електронно инженерство и компютърни науки в МТИ (от 2019). Работи върху компютърни модели, вдъхновени от 
фундаменталната наука, намиращи приложение в изкуствения интелект. През януари 2018 Румен става първият служител 
на компания Lightelligence inc., която цели да предостави следващото поколение от оптични чипове за изкуствен интелект. 
В Lightelligence, той предоставя алгоритъм за разпознаване на цифри от банката от данни MNIST, който работи върху чип, 
програмиращ със светлина, а не с електрони. Работата си по време на докторантурата в МТИ Румен посвещава на 
изработката на ефективно трансферно обучение, т.е. пренасянето на знание от една задача в друга при машинно 
самообучение. 
С грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“ беше отличен Тодор Колев, основател и председател на 
Кооперация “Комрад Кооператив”, която работи по изследователски проекти в областта изкуствения интелект и блокчейн 
технологиите. Разработки под ръководството на Тодор Колев, са печелили редица награди на престижни конкурси като 
неговият възпитаник, Звездин Бесарабов е носител и на награда Джон Атанасов за млади таланти през 2017. 
В словото си на церемонията президентът Румен Радев изтъкна големия брой участници в тазгодишното издание на 
инициативата. „Немалка част от вас работят и учат по света, но където и да сте в институти, научни центрове и звена, вие 
го правите с мисъл за България и съхранявате връзката си с родината. От нея вие черпите вяра и сили, а нашата научна 
общност укрепва значително с вашите постижения“, подчерта още президентът. 
 
Expert.bg 
 
√ Младите не работят, защото искат твърде високи заплати  
Най-често срещаната причина за младежката неактивност са нереалистични очаквания за доходите, следвана от 
разчитането на доходите на членове на домакинството (особено на работещите в чужбина). 
Това се казва в изследване на Института за пазарна икономика на причините на това защо не работят младите, които нито 
са заети, нито се обучават (NEETs). Изследването за първи път разглежда данни за NEETs по етнос, здравен статус и по 
доходи. 
"Тъй като младите нямат опит на пазара на труда, те имат нереалистични очаквания за заплатите. Превъзмогването на този 
проблем е трудна задача. По-сериозното развитие на услуги за кариерно ориентиране и осъществяването на достатъчен 
брой успешно развили се индивидуални случаи би могло да спомогне и младежките, и ромските медиатори в усилията им 
по активация", се казва в текста. 
Младежката неактивност рядко е следствие на единичен фактор, а е по-скоро резултат от различни персонални и 
социално-икономически особености, казват авторите. Те допълват, че това е особено видимо в България – страна, в която 
пазарът на труда и образователните институции изпитват трудности да предоставят възможности за интеграция на голяма 
част от младите, въпреки рекордно ниската безработица и рекордно високите нива на заетост. 
Анкетата на ИПИ сред 6 фокусни групи в 3 региона с най-голяма концентрация на NEETs показва още: 
- липсата на работни места (изобщо, както и по-специално за млади хора) се разглежда като фактор с по-сериозен ефект 
върху младите в Северозападна България, отколкото другаде 
- местните експерти не са склонни да препоръчват услугите на частни трудови посреднически агенции, особено когато 
става дума за търсене на работа в чужбина. 
Сред препоръките се посочва, че на повечето места политиките по активиране на ромите постигат добри резултати, което 
показва, че трябва да се преодолее липсата на ромски медиатори в областните центрове с голяма концентрация на ромско 
население, че в някои части на страната ежедневната трудова миграция е възпрепятствана просто от липсата на достатъчно 
организиран транспорт, както и че би трябвало да се помисли за разширяването на обхвата на някои мерки, така че да 
включват и хората между 30 и 34 години, а не само под тази възрастова група. 
За по-точен анализ на ситуацията Институтът за пазарна икономика използва още Европейското изследване на доходите и 
условията на живот като ги сравнява с Наблюдението на работната сила. Така се вижда, че реално делът на нито учещите, 
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нито работещите е по-висок с 3 процентни пункта и е 22.6 %, а не 19.5%, ако се гледат данните само от Наблюдението на 
работната сила. 
Сравнението показва и че тази група хора е по-висока при мъжете и при малцинствата. Анализът показва, че в Южния 
централен регион на страната има най-високо ниво на неучещи и неработещи млади хора – 31.8%. Това сериозно 
разминаване (8 процентни пункта) с данните на Наблюдението на работната сила показва, че по този показател това е 
регионът в най-тежка ситуация, а не Северозападният. 
Отглеждането на деца е ключово разграничение между мъжете и жените спадащи към NEETs, независимо от размера на 
семейството. Наблюдават се доста повече неактивни жени с деца в домакинството, което подсказва, че политиките, 
целящи да се свива делът на неучещите и неработещите трябва да включва и подкрепа на младите майки. 
Докато малко повече от един на десет етнически българи спада към групата на неактивните младежи, това важи за близо 
един от трима етнически турци и двама от трима роми. Това има голямо значение за политиките, тъй като то показва, че 
докато образователната система и трудовият пазар съумяват до голяма степен да интегрират българския етнос, 
независимо от образователното ниво, пола или региона, те се провалят по отношение на етническите малцинства, 
посочват анализаторите. 
Данните показват, че лошото здравословно състояние и инвалидността също сериозно намалява възможността за активно 
участие на пазара на труда или в образование. Причина за това може да се търси в ефектите, които неравенството във 
възможностите (например, по отношение на достъпна среда) би могло да има върху социално-икономическото състояние 
на младите хора. 
Авторите на анализа препоръчват да се засили работата с ромските медиатори по места, тъй като се вижда, че където се 
работи, има резултати. В някои части на страната ежедневната трудова миграция е възпрепятствана от липсата на 
достатъчно организиран транспорт, посочват от института и препоръчват също по-активна работа между бюрата по труда 
и младежките медиатори. 
 
News.bg 
 
√ Борисов: От 2018 г. увеличаваме разходите за отбрана 
"Придобиването на изтребители F-16V Block 70 не е просто покупка, а дългосрочно партньорство, което дава възможност 
на българските Военновъздушни сили да посрещат успешно новите предизвикателства в сектора". 
Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на срещата си с представители на американската компания "Локхийд 
Мартин", от която България закупи бойни самолети за нуждите на отбраната ни. 
По време на разговорите премиерът изтъкна, че България успешно изпълнява поетия ангажимент за инвестиции в 
отбраната, договорени на Срещата на върха в Уелс през 2014 г. По думите му от началото на 2018 г. активно прилагаме 
националния План за нарастване на отбранителните разходи до 2024 г. 
"Със закупуването на 8 броя самолети F-16V Block 70 през настоящата година тази цел вече е постигната и в края на 2019-а 
разходите за отбрана се очаква да надвишат 3% от БВП", допълни Борисов. 
По време на срещата бе обсъдено дългосрочното сътрудничество, заложено в Програмата за индустриалното 
партньорство, която се регламентира с договор между Министерството на икономиката и "Локхийд Мартин". 
С това споразумение за първи път такъв тип западен образец самолети ще бъдат поддържани и ремонтирани в България 
и то от наши специалисти. Ще бъдат създадени също работни места и ще се внедри уникално за страната ни ноу-хау в 
българската индустрия, която развива дейност в областта на сигурността и отбраната. 
Изтребителят Ф-16 е на въоръжение в 28 страни в света, включително и при нашите съседи - Гърция и Турция. Това бе 
изтъкнато по време на срещата на премиера Борисов с Ранди Хоуър, директор на "Бизнес развитие на F-16", и Лиза Херман 
от "Международно бизнес развитие за Централна Европа". 
Представителите на американската компания подчертаха пред българския министър-председател, че само в Европа има 
над 700 самолета F-16, а в света са продадени над 4000 машини, което го прави най-продаваният военен изтребител и най-
използваният в реални военни действия. 
Предвижда се "Локхийд Мартин" да предостави на нашите военни пилоти и инженери най-съвременното обучение на 
пилоти и механици по програми, направени от компанията за Военновъздушните сили на САЩ. Това ще позволи да се 
възпита изцяло ново поколение пилоти, казаха участниците в срещата, на която присъства и министърът на финансите 
Владислав Горанов. 
Припомняме, на 10 юли 2019 г. министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха покупката на 8 изтребителя Ф-16, 
договорите отидоха в Народното събрание за ратификация. Сделката не бе одобрена от БСП, "Воля" и "Атака". 
На 15 юли правителството актуализира бюджета заради закупуването на изтребителите. В законопроекта се предвижда и 
увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева. 
На 23 юли президентът Румен Радев наложи вето върху сделката за покупка на осем изтребителя Ф-16. Мотивите на 
президента бяха искането стратегическите решения, свързани с отбраната и националната сигурност да се взимат с широк 
консенсус и подкрепа. 
След това Радев изтъкна, че в сделката разходите по придобиване, постигнати включително и с имитиране на нов дълг, 
поставят под въпрос възможностите за временно осигуряване на липсващите способности на самолетите. 
На 26 юли, в парламента бе отхвърлено ветото на президента Румен Радев върху четирите закона за придобиване на 
изтребителя Ф-16 от САЩ. 
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Economy News 
 
√ Ще пусне ли Дания "Северен поток" 2 
Сроковете, в които Дания трябваше да издаде разрешително за изграждането на тръбопровода „Северен поток – 2” през 
нейни териториални води „фактически приключиха”, признава в интервю за „Business FM” руският министър на 
енергетиката Александър Новак. 
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. 
На свой ред генералният директор на „Wintershall Dea” Марио Мерен 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”. 
„Северен поток-2“ предизвика множество опасения от политически характер. Балтийските страни, Полша и САЩ 
предупредиха Европейския съюз за опасна зависимост от руския газ. Политическият фактор изигра значителна роля в 
позицията на Дания, през чиито териториални води трябваше да премине газопроводът. 
В началото на лятото бившият канцлер на Германия и председател на Съвета на директорите на компанията Nord Stream 
2 AG Герхард Шрьодер открито заяви, че изграждането на газопровода се бави поради натиска на САЩ върху Копенхаген. 
Така Дания се превърна в единствената страна, която не е дала разрешение за полагането на тръбите за „Северен поток-
2“. Тръбопроводът обаче вече е готов на 80% и строителството върви по график. В същото време Копенхаген вече няма 
политически възражения. 
Експертите изтъкват екологичните съображения, както и спирането на производството в най-голямото находище в Дания 
като допълнителен аргумент в полза на одобрението за дейностите на Nord Stream 2. Последното принуди страната да се 
замисли за доставки на норвежки или руски природен газ. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Фалшива тревога изпразни класни стаи в Сливен - откъде идва страхът? Министър Бисер Петков 
- Ефект на доминото - каква ще бъде съдбата на туристическия бизнес в България? 
- След протеста на медицинските работници - президентът на КНСБ Пламен Димитров 
- Местни избори 2019: архитект Румен Русев в битката за столичния район Младост 
- Какво става в радиото? Гледни точки от „Даган Цанков" 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Продължават лидерските участия - гостува премиерът Бойко Борисов - за местния вот, избора на нов главен 

прокурор и протестите на медицинските сестри! 
- Ексклузивно - Ивет Лалова след историческия успех на световното по лека атлетика в Kатар! 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Чакъл вместо тротоар. Жителите на с. Каменово преската 1 метър строителни отпадъци, за да влязат в домовете 

си. 
- Паника в училище в Сливен и Ямбол. Кой разпространи фалшивата новина, че социалните ще отнемат деца и 

връщат ли се учениците в клас? 
- След фалита на "Астрал Холидейз" ще има ли ощетени туристи? 
- Политика или шоу. Какви са сценариите пред новата партия на Слави Трифонов? 
- Вандали в действие. Кой изпочупи осветлението в парк в Пловдив? 
- Бавна смърт на двигателя. Кои горива причиняват най-големи щети на автомобилите? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 8-ми октомври 
София. 

- От 11.30 часа Комисията по отбрана ще посети факултет „Авиационен" и Военновъздушната учебна база в Долна 
Митрополия. 

- От 10.30 часа в НДК министърът на образованието Красимир Вълчев ще се включи в кръгла маса на тема 
„Конкурентоспособност 2030/ Ключови компетентности за успех". 

- От 10.00 часа в зала „Арена" на хотел „Арена ди Сердика" ще се проведе заключителна конференция по проект 
„Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила". 

- От 10:30 часа в Иновационен форум „Джон Атанасов" в София Тех Парк, ще се състои откриване на Бош 
Инженеринг Център София. 

- От 11:00 часа в Чешкия културен център в гр. София Инициативен граждански комитет "ТермалноНормално" 
организира кръгла маса на тема: „Централна минерална баня - съвременен термален център. Концепции и визии." 
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- От 11:30 часа, в залите на конгресен център „Глобус" на 2-ия етаж в сградата на КНСБ, пл. „Македония" 1, ще се 
проведе пресконференция от двамата президенти Пламен Димитров и Димитър Манолов и ръководствата на 
индустриалните федерации на КНСБ и КТ „Подкрепа". 

- От 13.30 часа в сградата на ДФ „Земеделие" на бул. „Цар Борис III", 136 ще се проведе брифинг във връзка с 
напредъка и започналите вече доставки по схемите „Училищен плод" и „Училищно мляко". 

- От 18.00 часа в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски" ще бъде 
официалното откриване на изложбата „Усещането Антарктида". 

- От 18:30 часа пред Съдебната палата, ще се проведе марш за правосъдие. 
- От 19.00 чaca в Ayлa „Maĸcимa" нa Университета по архитектура, строителство и геодезия, Кенго Кума, японски 

архитект, ще изнесе лeĸция нa тeмa: "Eпoxaтa нa мaтepиaлитe". 
*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в конферентната зала на Областна администрация - Благоевград ще се проведе заседание на 
областната епизоотична комисия. 

*** 
Варна. 

- Международна конференция „Граждански пространства" ще бъде открита от 11 часа в хотел „Голдън Тюлип" във 
Варна. Тя е насочена към възможностите за участие на гражданите в управлението на средствата от 
еврофондовете през следващия програмен период - 2021 - 2027 г. По темата ще говори представител на 
Централното координационно звено в Министерски съвет. Организатор е Фондация „ЕкоОбщност" в 
сътрудничество с Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) с финансовата подкрепа на 
програма „Европа за гражданите" на ЕК. 

*** 
Пловдив. 

- В 18.00 часа в зала №5 в Дома на техниката ще се състои дискусия на тема „Зелената система на град Пловдив" с 
кандидат-кметовете на града. 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в зала „Свети Георги" на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на Постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

*** 
Смолян. 

- От 14:00 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян, Постоянната областна епизоотична комисия ще 
проведе заседание в разширен състав, във връзка със появата и разпространението на болестта Африканска чума 
по свинете. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 2 на областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. 
 
Местни избори 2019: 
Добрич. 

- От 19:00 часа в залата на Общинския младежки център „Захари Стоянов" председателят на ДПС Мустафа Карадайъ 
ще представи кандидата за кмет на Добрич и кандидатите за общински съветници. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Шумен представители на местната коалиция БЗНС /ПП БЗНС, ПП 
ДОСТ/ ще представят листата си за общински съветници. 

- В 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА в Шумен ще се състои пресконференция на независимия кандидат за 
кмет на Шумен инж. Валентин Маламов на тема „Чистотата на въздуха и концентрацията на фини прахови частици 
в града" 

 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Унгария и Румъния още се бавят с новите си кандидати за еврокомисари 
Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен все още не е получила от правителствата на 
Унгария и на Румъния официалните предложения за нови еврокомисари. Това съобщи говорител на ЕК. 
Говорителят даде уклончиви отговори какво следва и в какви срокове, след като миналата седмица властите и в двете 
държави посочиха нови имена за еврокомисари. По неговите думи "процесът продължава" и се състои в изпращането на 
официални писма от столиците до ЕК, изслушване на кандидатите от Фон дер Лайен и полагане на изпит пред Европейския 
парламент. 
Говорителят не потвърди и не отрече, че е възможно Фон дер Лайен да не е съгласна с някое от предложените нови имена. 
Той не опроверга и изразеното съмнение, че е възможно ЕК да очаква резултата от гласуването в четвъртък на вота на 
недоверие на румънското правителство, предаде БТА. 
Комисарите, предложени досега от Румъния и Унгария, бяха отхвърлени от правната комисия на ЕП в края на септември. 
Това наложи Букурещ и Будапеща да предложат нови имена, чието оповестяване досега остава "неофициално". 
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√ Турската лира поевтиня на фона на опасенията от военна операция в Сирия 
Tурската лира поевтинява спрямо долара и еврото по време на търговията в понеделник, след изявленията на Ердоган от 
събота, че Анкара всеки момент ще започне военна операция в Северна Сирия и последвал коментар от Белия дом че 
въоръжените сили на САЩ няма да я подкрепят или да участват в нея, предава БНР. 
През последните месеци инвеститорите внимателно следят напрегнатите взаимоотношения между Анкара и Вашингтон, 
след като съюзниците в НАТО имат спорове по редица въпроси, включително по отношение на техните различия за 
политиката в Сирия и закупуването от Турция от руските противоракетни отбранителни системи С-400. 
Турция многократно заплаши да извърши нахлуване в североизточната част на Сирия срещу подкрепената от САЩ кюрдска 
милиция (YPG), обвинявайки Вашингтон в отлагане на усилията за създаване на "безопасна зона" по протежение на 
турската граница. 
След телефонен разговор между президентите Реджеп Ердоган и Доналд Тръмп, Белият дом заяви в неделя, че няма да 
подкрепи нахлуването на Турция и че американските войски ще напуснат района. 
Междувременно ООН предупреди, че се подготвя за възможно най-лошия сценарий по отношение на сирийската криза. 
Всички това се отразява негативни на турската валута, като в началото на търговията в понеделник тя поевтиня с близо 1% 
спрямо щатския долара преди да парира част от първоначалните си загуби. През европейската ранна следобедна търговия 
щатският долар поскъпва с 0,7% към 5,7400 турски лири, като в същото време еврото нараства с 0,65% към 6,3000 лири. 
Агенция Ройтерс цитира неназован валутен дилър да посочва: "Докато изявлението на Съединените щати дава зелена 
светлина за военната операция в Сирия, за която Турция споменава отдавна, тази операция оставя много въпросителни 
относно това как ще се развие самият процес". 
През миналата година турската лира се обезцени с близо 30% спрямо долара по време на валутната криза, която беше 
породена от опасения относно политическата намеса в паричната политика на Турската централна банка, както и от 
влошаването на двустранните отношения между Вашингтон и Анкара. В рамките на настоящата година турската лира 
загуби около 8% от стойността си спрямо долара. 
Геополитическото напрежение около предстоящите военни действия на Турция в Северна Сирия провокира и 
първоначален спад на основния фондов индекс на борсата в Истанбул BIST100 с около 0,8%, преди обаче да последва 
негово повишение с над 1%. 
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√ Борсата в Хонконг оттегли предложението си за придобиване на Лондонската стокова борса 
Офертата бе на стойност 39 милиарда долара 
Хонконгската борса оттегли своята оферта за придобиване на Лондонската стокова борса (London Stock Exchange Group - 
LSE), след като не успя да убеди управлението на LSE да подкрепи сделката, която щеше да трансформира из основи и 
двата глобални финансови центъра за услуги, коментира агенция „Ройтерс“. 
Офертата на Хонконг беше за 39 милиарда долара и бе отправена към LSE миналия месец. Тя обаче изискваше от 
Лондонската борса да се откаже от плановете си да придобие Refinitiv, компания за бази данни и анализи, в сделка на 
стойност 26 милиарда долара.  
В блогпост главният изпълнителен директор на Хонконгската борса Чарлс Ли написа „Все още вярваме, че стратегическата 
обосновка за комбинацията от нашите два бизнеса е непреодолима и ще създаде водеща в света група на пазарна 
инфраструктура.“ Въпреки огромното количество работа и проведените преговори с регулатори и акционери, нивото на 
ангажираност от страна на LSE към този момент, няма да бъде в защита на интересите на нашите собствени акционери, 
ако продължим със сливането на двете борси, обяснява още Ли. 


