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√ Млади гении от страната идват в Горна Оряховица за техническо изложение 
Проявата се организира за четвърта поредна година 
За четвърта поредна година млади технически гении от цялата страна се събират в Горна Оряховица за конкурса изложение 
„Младежко техническо творчество”. В Организационния комитет на събитието влизат Община Горна Оряховица, Ротари 
клуб, НТС – Велико Търново и Фондация „Милен Григоров“. 
46 творчески колектива от цяла България ще пристигнат в Горна Оряховица за изложението. Днес и утре, 10 октомври, те 
ще демонстрират свои разработки и иновации в Спортна зала „Никола Петров”. Целта на инициативата е да се даде 
възможност за популяризиране и изява на творческите търсения, иновации и добри практики в областта на техниката, 
разработени от младите хора в България, с цел да се засили връзката професионално образование –бизнес. Информация 
за предстоящото младежко техническо изложение бе оповестена на пресконференция, на която присъстваха 
представители на организационния комитет – Румяна Матеева – директор на дирекция „Образование, култура, младежки 
дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки“ в Общината, инж. Владимир Григоров и 
Десислава Коцева. 
Официалното откриване на изложението е насрочено за 11.30 ч. на 9 октомври в Спортна зала „Никола Петров“. В 
програмата на двудневното събитие ще има много демонстрации на техническите екипи от професионални гимназии, 
Технически университети от страната, фирми и др. Очакват се гости от Министерството на образованието и науката, 
Федерацията на научно-техническите съюзи, Асоциацията на индустриалния капитал в България, управители на фирми. 
В дните на изложението ще се проведе обучение с преподаватели от различни професионални гимназии, като темите ще 
бъдат свързани с новите технологии. 
Ще бъде показана ретро линия от индустриалната ера до нашето съвремие. Сред атрактивните разработки, които ще видят 
посетителите на изложението, ще е безконтактно предаване на ел.енергия от разстояние чрез гласови команди, различни 
видове роботи, роботизирани машини, които могат да бъдат внедрени в различни производства, 3D принтери, 
усъвършенствани модели на дронове и др. 
По време на изложението ще де проведат и демонстрационни уроци по програмиране, насочени към деца от 
предучилищна възраст. 
Най-добре представилите се отбори отново ще бъдат наградени за своите разработки. Наградите са атрактивни и ще са в 
полза на бъдещата работа на младите хора. 
Изложението ще бъде закрито на 10 октомври. 
 
 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ България, Гърция и Кипър с обща позиция за миграцията 
Дебатите по темата миграция и реформата на системата за убежище да са фокусирани върху всички маршрути, 
включително и Източно Средиземноморския - това разбиране е гръбнакът на съвместната позиция на България, Гърция и 
Кипър. Тя бе представена на пресконференция след сесия на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, съобщиха от 
пресцентъра на МВР. 
Целта на трите държави членки е да обърнат отново внимание, че държавите на предна линия, разположени по Източно 
Средиземноморския маршрут също са подложени на миграционните предизвикателства, пред които Европа е изправена.  
Също така да се стимулират европейските партньори, Европейската комисия и другите европейски институции да 
предприемат мерки и обърнат внимание и на трайно продължаващите непропорционални миграционни 
предизвикателства, пред които са изправени тези държави.  
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В позицията е подчертано необходимостта от специфични мерки на ниво ЕС в контекста на европейската солидарност и 
отговорност, със справедливо разпределение на тежестта, чрез релокация от държавите на първа линия, надеждна 
политика за връщане към трети страни и по-широка подкрепа за пряко засегнатите държави от ЕС. 
В допълнение, трите държави подкрепят ефективното изпълнение на Съвместното изявление ЕС-Турция от 2016 г. 
чрез гарантиране на ефективни връщания, изкореняване на престъпните мрежи за трафик на мигранти към ЕС, 
и предотвратяване пренасочването на потоците и появата на нови маршрути за незаконна миграция към Европа по морски, 
сухопътни и въздушни граници. 
В тази връзка, трите държави призовават ЕС и другите държави членки да разгледат положително възможността за 
предоставяне на допълнителни финансови средства на държавите в широкия регион по Източносредиземноморския 
маршрут. Също така, София, Атина и Никозия отправят искане за предоставяне на допълнителни финансови средства за 
справяне с миграционния/бежанския въпрос в контекста на следващата Многогодишна финансова рамка 2021-2026. 
Министър Младен Маринов отчете, че нивата на натиск по българските граници запазват относително ниски стойности. 
Обстановката на българо-турската граница е под контрол. Благодарение на мерките, които вземаме и доброто 
сътрудничество с турските власти, не се наблюдава увеличение на опитите за нелегално преминаване. Същевременно, 
цялостната ситуация в региона на Източното Средиземноморие остава много динамична и тревожна. Наличието на големи 
групи хора, които бягат от военни действия, или търсят по-добри възможности за себе си, представлява постоянен и 
сериозен риск. В този контекст министър Маринов подчерта колко е важно регионът на Източното Средиземноморие да 
бъде постоянно във фокуса на вниманието, като се гарантира достатъчно ангажираност с изпълнението на Изявлението 
ЕС-Турция от всички страни и да се окаже необходимата солидарност на всички държави по маршрута и в региона. 
 
√ БНБ продаде 20-годишни облигации при 1,50% годишна доходност 
Българската народна банка (БНБ) проведе аукцион за продажба на част от емисия с 20-годишни лихвоносни съкровищни 
облигации с падеж 21 юни 2039 г., при условия, определени от Министерството на финансите. 
Новият дълг е поет от част от продажбата на емисията от съкровищни облигации с лихвен процент 1,50% годишно. Датата 
на плащане за одобреното количество е 9 октомври 2019 г., съобщи БНБ. Лихвите се изплащат на всеки 6 месеца, считано 
от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията. 
От централната банка посочиха, че до участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 132,250 
млн. лева, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 38,180 млн. лева. Постигнатият коефициент на 
покритие е 1,39. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100,86 лв. на 100 лв. номинал, на която 
съответства среднопретеглена годишна доходност – 1,45%. 
Според взетото от МФ решение, бяха одобрени поръчки в размер на 69,180 млн. лева номинална стойност, в т.ч. 
несъстезателни поръчки в размер на 38,180 млн. лева при следните цени на 100 лева номинал и съответните доходности, 
изчислени съобразно методиката, използвана от МФ. 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%. 
 
√ България изкачи две места нагоре в световната класация по конкурентоспособност  
България се изкачи две места по-нагоре в световната класация по конкурентоспособност, като вече заема 49-о място от 
общо 141 изследвани държави. Това пише в новия Доклад за глобалната конкурентоспособност, съобщава Центърът за 
икономическо развитие /ЦИР/. Страната ни е включена в класацията за първи път през 1999 година. Докладът се публикува 
редовно от 1979 година, съобщава БТА. 
Методологията включва общо 98 показателя, обединени в 12 групи фактори. Всеки показател е оценен по скала от 0 до 
100. 
Първите три страни в тазгодишната класация са Сингапур, САЩ и Хонконг. От държавите членки на ЕС най-близо до тях е 
Нидерландия и тя заема четвърто място. 
Основните фактори на конкурентоспособността са: Институции, Инфраструктура, Информационни и комуникационни 
технологии, Макроикономическа стабилност, Човешко здраве, Умения, Продуктови пазари, Пазар на труда, Финансова 
система, Размер на пазара, Динамика на бизнеса и Способност за иновации. 
Сравнително близо до България са Естония /31-во място/, Чехия /32-ро място/, Словения /35-то място/, Полша /37-мо 
място/, Литва /39-то място/, Латвия /41-во място/, Словакия /42-ро място/, Унгария /47-мо място/ и Румъния /51-во място/. 
Страни като Гърция, Турция, Сърбия, Македония са по-назад в класацията. 
Най-доброто класиране на България е при фактора "Внедряване на информационни и комуникационни технологии" - 30-
то място от 141. Следват "Пазар на труда" - 40-то място, и "Макроикономическата стабилност" - 43-то място. Относително 
добро е и класирането за "Способност за иновации" - 48-мо място, но общата оценка по този фактор е много ниска /45 от 
100/. 
На другия полюс са осемдесет и първото място по фактора "Човешко здраве" и седемдесет и третото място за "Финансова 
система". Не са особено високи и оценките за "Размер на пазара", "Динамика на бизнеса" и "Продуктови пазари". На тях 
съответстват и по-задни места в класацията. Значително подобрение има по фактора "Инфраструктура". 
В показателя "Защитата на правата на собственост и интелектуалната собственост" сме на 101-во място, при 
"Организираната престъпност" - 111-то място. По показателя "Лесно наемане на квалифицирани работници" България е на 
116-то място, "Качество на професионалното обучение" - 92-ро място,"Умения на завършващите образование" - 87-мо 
място. За фактора "Инфраструктура" България заема 56-място, което е относително благоприятна оценка. В същото време 
по показателя "Качество на пътищата" тя е на 102-ро място. 
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В. Банкерь 
 
√ Kандидат за еврокомисар препоръча ЕС да регулира дигиталните валути 
Дигиталните валути като Libra на Facebook биха могли да имат системен ефект върху финансовата стабилност и трябва да 
бъдат регулирани от Европейския съюз. Това заяви кандидатът за заместник-председател на Европейската комисия Валдис 
Домбровскис. 
По време на изслушване в Европейския парламент, Домбровскис посочи, че в момента ЕС работи върху изработването на 
регулаторна рамка за криптовалутите. Той добави, че въздействието на виртуалните валути трябва да бъде проучено в 
редица области, свързани с финансова стабилност, парична стабилност, защита на данните и прането на пари. "Ще трябва 
да регулираме Libra, за да я контролираме на равнище ЕС както от гледна точка на финансовата стабилност, така и с оглед 
на защитата на инвеститорите", подчерта експертът. 
Планът на Facebook за създаване на дигитална валута срещна съпротива от страна на регулаторите по целия свят, 
включително и в Европа. Членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Беноа Кьоре, който ръководи 
работната група на G-7 за крипто активи, нарече проекта „събуждане“. 
Миналата седмица комисията изпрати въпроси до Facebook, с искане за повече подробности относно плана им. "Все още 
очакваме отговор от тях", посочи Домбровскис. 
По-рано тази година комисията започна да поставя основите на новите разпоредби относно крипто активите. Никоя от 
криптовалутите не е обхваната от съществуващите регламенти на ЕС, което оставя инвеститорите изложени на значителни 
рискове. 
Предизвикателствата пред регулаторите са големи, заради огромната клиентска база на Facebook. Ако криптовалутите 
станат широко използвани, те могат да представляват заплаха за "паричния суверенитет" на нациите, както и за 
финансовата стабилност, смята Кьоре. 
Разнопосочните реакции накараха някои основни членове на Libra да се замислят дали да продължат да подкрепят 
проекта. Миналата седмица PayPal се отказа от Libra, за да се съсредоточи върху собствените си проекти. 
 
БНР 
 
√ Отбелязваме Световен ден на пощите 
На 9 октомври 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целият 
свят отбелязва сега като Световен ден на пощите. 
Броят на страните членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите три години, че името му е променено на 
Всемирен пощенски съюз през 1878 г. През 1947 година ВПС получава статут на специализирана междуправителствена 
организация на ООН. 
На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава 
първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи. 
Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, 
Канада, през 1957 г., през календарната седмица, която включва датата 9 октомври - Световен ден на пощите. 
 
√ Борисов за завода на "Фолксваген": Те нямат решение, нашите оферти стоят  
България не е отпаднала от надпреварата за завода на "Фолскваген". Това заяви премиерът Бойко Борисов, който откри 
иновативен център за автономни автомобили без шофьор на многомилиардна германска компания в София. По думите 
му България продължава да привлича чуждестранни инвестиции и все повече българи се завръщат от чужбина. 
В "София Тех Парк" премиерът откри иновативен център на голяма немска многомилиардна компания, където ще се 
произвежда софтуер за автономни автомобили. 
В центъра работят 200 български софтуерни специалисти, обяви Борисов секунди след като излезе от пробното тест-кръгче 
с автономен автомобил. 
Бойко Борисов, министър-председател: Най-гордото за нас е, че алгоритмите, математиката, софтуерът - всичко това, 
което виждате, е правено от българи и то тук. 
В България има и 250 завода за автомобилни части и страната ни все още участва в надпреварата за завод на "Фолксваген", 
посочи пред БНТ премиерът. 
Бойко Борисов, министър-председател: Те нямат решение, нашите оферти стоят. 
България участва в надпреварата заедно с Турция. 
Бойко Борисов, министър-председател: Това беше само намерено като кусур за България - че спазваме европейските 
правила. Тяхно решение, просто ние всичко, което беше необходимо, сторихме. И се надявам, че решението ще е такова. 
Новият посланик на Германия у нас Кристоф Айххорн благодари на премиера Борисов за добрия бизнес климат и близките 
му отношения с канцлера Ангела Меркел, а оттам - и между България и Германия. 
Н. Пр. Кристоф Айххорн, посланик на Германия в България: Уважаеми господин министър-председател, нашите 
отношения са силни като домашна ракия. 
Заради привличането на все повече чуждестранни инвестиции според премиера се връщат и повече българи. 
Бойко Борисов, министър-председател: На 100 метра оттук е аутсорсинг центърът на Световната банка, малко по-надолу 
ще бъде един от осемте супер компютри, които и вие ще може да ползвате 24 часа 7 дни в седмицата, неслучайно България 
беше избрана. 
За нарасналия имидж на България пред света премиерът даде пример с домакинството на Берлинския процес догодина. 
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Бойко Борисов, министър-председател: Център след център, център след център, висококвалифицирани служители, 
българи, връщащи се заради вече добрите възнаграждения и прекрасното място, каквото е България, за живот. Това се 
прави само когато "има такава държава". 
В новия център за автономни автомобили в България ще заработят 500 специалисти до края на годината. 
 
√ Над 45 млн. лв. се инвестират по ОПРР за обновяването на община Смолян 
Над 45 млн. лв. се инвестират в община Смолян по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Със средствата 
се реализират значими проекти за обновяване и модернизация на училища, улици, жилищни комплекси, социална, 
здравна, републиканска пътна инфраструктура и др. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Петя Аврамова на откриването обновената Природо-математическа гимназия „Васил Левски“ и новоизградена 
мултифункционална спортна зала към нея в Смолян. 
В дейностите са вложени 3,3 млн. лв., осигурени по управляваната от МРРБ оперативна програма. В сградата на гимназията, 
която е в навечерието на своята 100-годишнина, са въведени мерки за енергийна ефективност, нова по-достъпна 
архитектурна среда, изградени са система за видео наблюдение, нова дограма, покрив. За първи път учебното заведение 
има модерен физкултурен салон, който освен от учениците, може да се ползва и от жителите на общината за спортни 
мероприятия. 
Училището е един от общо петте обекта на образователна инфраструктура, които са реновирани по проект „Обновяване и 
енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“. Той се финансира с близо 6,6 млн. лв. от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, отбеляза министър Аврамова. Чрез него се подобряват условията за 
учене и работа в общинска образователна инфраструктура и се модернизира учебният процес чрез ремонт и 
рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска 
градина на територията на гр. Смолян. В резултат от изпълнението му близо 3350 деца учат в нова, по-модерна среда. 
„Децата на Смолян ще могат да учат в обновени сгради, с добра инфраструктура и ще има и къде да спортуват. Община  
Смолян използва максимално всички възможности, които дават оперативните програми, така че да получат безвъзмездни 
средства, с които обновяват не само образователната, но и градската среда, социалната инфраструктура“, каза в словото 
си министър Аврамова. 
Регионалният министър напомни, че в следващия програмен период, с европейски средства от ЕС, ще се финансират 
повече мерки, които са важни за развитието на региона. „Общините, бизнесът и областните управи ще имат възможност 
да разсъждават малко по-освободено, защото средствата вече няма да бъдат строго профилирани, както в този, за 
образователна, социална и за въздействия в определена зона, а ще бъдат за цялата територия. Така ще дадем възможност 
на общини, областни администрации, на бизнеса, на всички да бъдат партньори и да решават основни проблеми на цялата 
територия. Така ще се даде възможност да няма бели петна на картата, които да не са се докоснали до финансиране от 
оперативната програма“, каза още регионалният министър. 
Пред журналисти министър Петя Аврамова заяви, че и догодина страната ще бъде голяма строителна площадка. „Надявам 
се да не се спекулира с обжалването на обществените поръчки, защото строителната програма на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, на общините е мащабна. Обжалването води до загуба на средства и време, 
коментира тя. 
Аврамова напомни, че продължава строителството на АМ „Хемус“ като тези дни ще бъдат открити новите 10 км от 
Ябланица до Боаза. Работи се в участъка Буховци – Белокопитово, ще стартират и строителни дейности между Боаза и 
разклона за Русе – Велико Търново. „Продължаваме с отчуждителни процедури, проектиране, така че 2024 г. да имаме 
изцяло нова магистрала от София до Варна. Северна България го заслужава“, категорична бе Петя Аврамова. 
Министърът информира, че са осигурени 7,6 млн. лв. за укрепване на голямото свлачище на пътя Смолян – Мадан при село 
Тикале. Там са изпълнени аварийни дейности, за да се ползва шосето. Подготвят се документи за проектиране и избор на 
изпълнител. „Целта ни е в началото на 2020 г. да стартират строителните дейности и да се укрепи трайно свлачището. 
Средствата са осигурени, така че ще пристъпим към реални действия, проектиране, технически проект и строителни 
дейности, увери Аврамова. 
Министърът съобщи още, че зимното поддържане на републиканската пътна мрежа е гарантирано. „За областите, където 
все още няма избрани фирми за зимно поддържане, поради обжалване на процедурите, дейностите ще бъдат възложени 
на досегашните изпълнители, чрез удължаване на договорите с анекси до избора на нови изпълнители. Няма да оставим 
нито един път в държавата да не бъде почистен през зимния период“, категорична бе Аврамова. 
 
√ Цените на основните хранителни стоки са идентични с миналогодишните  
"При основните продукти наблюдаваме един стабилен, балансиран пазар и равнищата на цените в момента са идентични 
на тези от миналата година", каза в студиото на сутрешния блок Владимир Иванов, председател на Държавната комисия 
за стоковите борси и тържищата. Единственият продукт с променена цена е свинското месо. 
При плодовете и зеленчуците спрямо миналата година при тях има по-ниски равнища не цените. Това се дължи на 
динамичния пазар, обясни Иванов. 
При цялата гама хранителни продукти за период от 7 години се наблюдават почти идентични равнища. 
Пазарът не се поддава на излишна спекула. Няма ценови катаклизъм. Пазарът е абсолютно стабилизиран. 
Световната търговия със свинско месо е в стабилен цикъл и при това положение нищо не предполага повишаване на 
цената. Цената на едро и на дребно са се изравнили. 
 
√ ВСС решава дали да допусне Гешев до изслушване  
Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет решава днес дали да допусне кандидата за поста главен прокурор Иван 
Гешев за изслушване на 24 октомври. 
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Гешев е единственият номиниран за креслото на обвинител номер едно. Прокурорската колегия ще обсъди докладите на 
Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия "Професионална етика" при Прокурорската колегия за 
професионалните и нравствени качества на кандидата. За да бъде избран за ръководител на държавното обвинение, Иван 
Гешев трябва да получи поне 17 гласа от общо 25-те членове на съвета. 
 
√ Македонският научен институт с 8 условия към Скопие за ЕС 
Следващата седмица се очаква Северна Македония да получи зелена светлина за започване на преговори за 
присъединяване към ЕС. Това може да стане, само ако всички страни членки са съгласни. Предстои правителството да 
обсъди пакет "Разширяване", който включва всички условия на страната ни към Северна Македония. 
Доц. д-р Александър Гребенаров, председател на Македонския научен институт: Ние обявихме нашите условия в една 
специална декларация, която публикувахме и съобщихме в специална пресконференция в БТА. Те вече не са тайна за 
голяма част от почитателите и хората, които желаят да научат всъщност какво трябва да се направи, за да каже България 
"да" след една седмица. 
Според него е трябвало през годините да се поставят условия пред Северна Македония. Условията, които сега се поставят 
не са прищявка, каза доц. Гребенаров. 
Коста Филипов, журналист: В тези осем условия, които предлагаме на българското държавно ръководство когато 
изработва общата държавна позиция по това дали да се даде дата на Македония или не, да има предвид тези няколко 
съображения. 
Сред условията са признаването на българския характер на славянското население в Северна Македония, да се осъдят 
остро репресиите срещу българите след 44-та година, да се прекрати езикът на омразата в медиите, да се дадат права на 
хората, които се чувстват българи в Северна Македония. 
 
√ Британският парламент се разпуска до 14 октомври 
Британският парламент се разпуска за втори път. Спирането на работата на Камарата на общините ще е до 14 октомври. 
Тогава депутатите ще се съберат отново, за речта на кралицата, с която се открива новата парламентарна сесия. Три дни 
по-късно европейските лидери пристигат в Брюксел на последната си среща на върха преди датата на напускането на 
Великобритания. 
Британският парламент се разпуска за втори път в рамките на един месец. На 9 септември Борис Джонсън го разпусна за 
пет седмици и си навлече гнева на депутатите, че по този начин избягва контрола на парламента за Брекзит. 
Върховният съд на страната постанови, че премиерът е нарушил закона, като е подвел кралицата с мотивите за 
разпускането и е лишил парламента от конституционната му функция да упражнява контрол. След това парламентът 
поднови работата си. 
Сега вече се приема, че мотивът за разпускане наистина е заради речта на кралицата, насрочена на 14 октомври. С нея се 
обявява законодателната програма на правителството. 
Разпускането на парламента обаче остана в сянката на други драматични събития, които бяха наречени „игра на 
обвинения". Източник на правителството обяви, че след телефонен разговор между Борис Джонсън и германския канцлер 
Ангела Меркел постигането на сделка става невъзможно, защото Меркел настоявала Северна Ирландия да остане в 
митническия съюз. 
От Европейската комисия се изненадаха от твърдения на Лондон, че преговорите са пред провал при положение, че двете 
страни се срещат в Брюксел. 
Междувременно Борис Джонсън си договори среща в Дъблин с ирландския премиер Лио Варадкар в близките дни, на 
което се гледа като последен шанс да бъде спасен Брекзит без сделка. 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК представи предложенията си за квоти за риболова в Черно море догодина 
За 2018 г. Съветът на ЕС бе определил общ допустим улов на 114 тона калкан, разпределен поравно между България и 
Румъния 
Европейската комисия представи предложенията си за квоти за риболова в Черно море догодина. Ограниченията засягат 
улова на калкан и на цаца, се посочва в съобщението на комисията. 
За улова на калкан се отбелязва, че квотите за Черно море ще следват ограниченията, определени за същата риба в 
Средиземно море. За улова на цаца в Черно море ЕК предлага запазването на тазгодишната квота - 11 475 тона. 
Решението за квотите ще бъде взето окончателно от Съвета на ЕС през декември. 
За тази година Съветът на ЕС е определил общ допустим улов на 114 тона калкан в Черно море, разпределен поравно 
между България и Румъния. Калкан в Черно море ловят и останалите държави с излаз, които не са в ЕС и не спазват 
европейски ограничения - Турция, Украйна, Грузия и Русия. 
Припомняме, че до 2017 г. не са договаряни квоти между черноморските държави, а от 2008 г. насам ЕС определя квоти 
за улова на калкан и цаца, които важат само за страните от Общността. 
 
√ Животновъдите получават 35,6 млн. лв. национални плащания за Кампания 2019 
До 18 октомври животновъдите ще получат първия транш по схемата, съобщиха от ДФЗ  
Животновъдите получават 35,6 млн. национални плащания за Кампания 2019, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд 
"Земеделие" (ДФЗ). 
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До 18 октомври животновъдите ще получат първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, 
необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, 
обвързани с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2019, уточняват от фонда. 
В съобщението се посочва още, че утвърдените средства по схемата за Преходна национална помощ за говеда, 
необвързана с производството за 2019 г. са в размер до 19,3 млн. лв. По втората схема овцевъди и козевъди ще получат 
общо до 16,2 млн. лв., информират от ДФЗ. 
Припоняме, че през август Държавен фонд „Земеделие“ изплати на всички допустими стопани над 23, 651 млн. лв. по 
държавна помощ de minimis, която се предоставя съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. През юни Управителният съвет на 
ДФЗ утвърди по схемата бюджет в размер на 26, 300 млн. лв. 
В края на юли 13 743 земеделските стопани получиха 23 млн. лв. по de minimis. След извършени допълнителни 
административни проверки ДФЗ изплати субсидиите на още 200 животновъди. Така финансова подкрепа беше 
разпределена между близо 14 000 земеделските стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-
майки. 
 
√ Русия може да отмени забраната за внос на билки от България 
Продукцията с висок фитосанитарен риск с български сертификати не е била с български произход, констатира 
проверка на следствените органи  
Руската федерална служба за ветеринарен и фитосанитарен контрол (Росселхознадзор) е готова да проучи възможността 
да отмени забраната за внос от България на растителна продукция с висок фитосанитарен риск, включително и билки. Това 
се посочва в прессъобщение на ведомството, цитирано от ТАСС, предаде БТА. 
Ограничението беше въведено, след като през 2015 година се появиха фалшиви български разрешителни за износ на 
продукти, подлежащи на карантина, припомня агенцията. 
България има интерес от разширяване на търговията с Русия и снемане на ограниченията и по-специално би искала да 
доставя на руския пазар билки, отбелязва ТАСС. 
"Росселхознадзор съобщи, че е готов в най-скоро време да разгледа възможността за възобновяване на вноса на 
продукция с висок фитосанитарен риск от България и поиска да му бъдат изпратени фитосанитарни сертификати. Освен 
това страните се договориха да съгласуват механизма за удостоверяване на достоверността на документите за 
растителната продукция, която влиза в Русия". Това се посочва в прессъбщението след телефонни преговори между 
представители на Росселхознадзор и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
При преговорите българската страна е съобщила, че всички материали, получени от Росселхознадзор, са предадени на 
следствените органи в България. В хода на разследването е установено, че продукцията с висок фитосанитарен риск с 
български сертификати не е била с български произход и компаниите и инспекторите, посочени в сертификатите, не 
работят в България. 
В момента за Русия се изнасят растителни продукти с нисък фитосанитарен риск като суров тютюн, слънчогледови семки, 
сушени листа от коприва и други. През 2019 година от България са внесени 2 хиляди тона такава продукция, информира 
Росселхознадзор. 
 
БНТ 
 
√ Отбелязваме Световен ден на пощите 
Депутатите ще решават окончателно днес за промените в Наказателно-процесуалния кодекс, според които в случаи на 
умишлено убийство да не може да се прилага съкратеното съдебно следствие. 
Комисията по правни въпроси одобри промяната. 
Очаква се депутатите да приемат на второ четене и промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Предвидено е от 
1 април догодина разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни да станат със срок от 4 години. 
 
√ Допълнителни разходи и трансфери ще обсъжда правителството на редовното си заседание  
На редовното заседание на правителството се очаква да бъдат одобрени допълнителни разходи и трансфери. 
Ще бъде взето решение и за имоти в полза на общини. Ще бъде допълнен списъкът на стратегическите обекти и дейности, 
които са от значение за националната сигурност. 
Промени ще се направят в действащия механизъм за съвместна работа между институциите за обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. 
Правителството ще предложи на президента да награди председателя на Българския червен кръст - академик Христо 
Григоров с орден „За гражданска заслуга“ -  първа степен. 
 
√ Земеделският министър Десислава Танева е на двудневно посещение в Русия 
Развитието на стокообмена на селскостопански продукти и храни между България и Русия и двустранното сътрудничество 
в сферата на ветеринарния и фитосанитарния контрол. Това са темите, които ще обсъди министърът на земеделието 
Десислава Танева по време на двудневно работно посещение в Москва по покана на руския си колега Дмитрий Патрушев. 
Във водената от министър Танева делегация са включени заместник-министри, депутати от комисията по земеделие в 
Народното събрание, председателите и членове на асоциациите на селскостопанските производители и на 
зърнопроизводителите, директорът на Изпълнителната агенция по лозата и виното. 
Програмата на посещението за днес предвижда участие на българските гости в Международния агропромишлен форум и 
в международното изложение „Златна есен“. 

http://bnr.bg/post/101175452/otpadaneto-na-sakratenoto-sledstvie-shte-obsajda-na-vtoro-chetene-parlamentarnata-pravna-komisia
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Утре е срещата на Десислава Танева с руския министър на селското стопанство Дмитрий Патрушев. Очаква се двамата да 
обменят информация и опит в борбата срещу африканската чума по свинете, да обсъдят премахването на ограниченията 
върху вноса на български растителни продукти, както и възможността наши предприятия да получават сертификати за 
износ в Русия. 
 
√ Дребните търговци на горива и превозвачи излизат на мълчаливо бдение пред парламента  
Дребните търговци на горива и превозвачи излизат на мълчаливо бдение пред Народното събрание в очакване 
парламентът да гласува днес удължаването в срока на наредбата по Закона за горивата. 
С присъствието си пред Народното събрание „жълтите жилетки“, както се самоопределиха, ще настояват и ще очакват 
депутатите за пореден път да отложат срока за влизането в действие на наредбата към Закона за горивата като се надяват 
да използват това време и за внасянето на промените в текстовете на закона. 
Дребните търговци и превозвачи на гориво отново са категорични, че няма да регистрират дейността си по сегашните 
изисквания. 
Законът за регулирането на административните дейности и търговията с нефт и нефтени продукти беше приет в началото 
на годината, но реално не работи заради отлагането на подзаконовите нормативни актове. Преди предложението на 
Валери Симеонов наредбата трябваше да влезе в сила на 27 октомври.  
                                            
√ „Еврохолд“ представя стратегията си за развитие на компаниите от групата на „ЧЕЗ България“  
„Еврохолд България“ ще представи стратегията си за развитие на компаниите от групата на „ЧЕЗ България“ след 
финализиране на сделката. Преди дни производство по сделката беше открито от Комисията за защита на конкуренцията.  
„Еврохолд“ ще плати 335 млн. евро за придобиването на активите на ЧЕЗ у нас, в това число „ЧЕЗ Разпределение“, „ЧЕЗ 
Електро“, компания за IT-услуги, фотоволтаичен парк и дружество за производство на електричество от биомаса. 
Токът ще поскъпва заради овладяване на климатичните промени 
Ток ще има, но ще поскъпва по обективни причини, които не зависят от България и от нашата енергетика, заяви в 
предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ Георги Миков – член на енергийния борд на „Еврохолд България“. 
„В стратегията на ЕС до 2030 г. е записано, че трябва да достигнем до 40% ниво на емисиите спрямо 1990 г. България има 
възможност да покрие тази цел с енергийно ефективни мерки и с развитие на възобновяеми източници. В България обаче 
43% от производството на електроенергия е базирано във въглищни централи“ каза той. 
„За да се постигнат тези цели, за да се потисне производството на въглероден двуокис, преди половин година от 
Световната банка беше анонсирано, че цената, която би трябвало да достигнат въглеродните емисии, е около 60 евро за 
тон. В момента те са под 30 евро. Нашите централи вече са изправени пред катастрофални резултати, само със заплащането 
на емисиите. Това означава, че цената на електроенергията ще се повишава заради генерацията, не заради дейностите на 
дистрибуцията, преносния оператор и всички съпътстващи останали дейности“, обясни Георги Миков. 
Стимул за енергийна ефективност 
За последните 10 години делът на електроразпределението и електроснабдяването в крайната цена за потребителя е 
намалял с 50%, каза още той. По думите на Георги Миков едно от направленията, по които „Еврохолд“ има намерение да 
доразвие дружествата, е стимулиране на енергийно ефективни мерки и предлагане на по-широка гама продукти, които ще 
водят до енергийна ефективност. 
 
√ Мария Габриел се запозна с технологични идеи на български ученици и студенти  
Български ученици и студенти, лауреати на национални състезания и олимпиади по информационни технологии, 
представиха пред еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел приложения, които улесняват 
практиката в различни сфери на живота. 
Като се започне с приложения, които спестяват работата на сервитьора, както и времето за поръчка на храна в заведенията, 
конкретна връзка ученик-учител, която избягва преместването от един кабинет в друг, и се стигне до начини за откриване 
на зловредни софтуери. Идеите буквално валяха една след друга.  
Велин Тодоров е от пловдивската математическа гимназия и е изработил програма за разпознаване на символи на 
екзотични, и дори вече несъществуващи езици. 
„Това е програма, която разпознава изписани символи и показва колко процента точно са изписани те. Разпознаването 
става чрез невронна мрежа. Програмата може да бъде полезна за ученици, дори за първокласници, за изписването на 
буквите от кирилицата, както и за хора с увреждания, които искат да подобрят двигателните си способности и фината 
моторика на ръката“, каза Велин Тодоров. 
„Мъртви езици като латински, има части от древни англосаксонски руни, има и дори измислени имагинерни езици“, 
добави той. 
Иван Златанов е от националната търговска банкова гимназия в София. Той пък представи „проект, който проверява USB 
устройства за масово съхранение и детерминира дали имат зловредно намерение към компютъра, в който да бъдат 
включени“. 
От своя страна еврокомисар Габриел отбеляза: 
„Вие се вълнувате от най-близката ви среда в училището до глобални проблеми – климатичните промени, начина, по който 
консумираме електричество, киберсигурността. Истински впечатлявате“. 
 
√ Кристалина Георгиева от МВФ предупреди за "синхронизирано забавяне" на глобалния растеж  
Всички губят от търговската война, подчерта новият шеф на МВФ 
Търговският конфликт САЩ-Китай ще струва на световната икономика 700 млрд. долара 
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Новоизбраният управляващ директор на МВФ Кристалина Георгиева отправи остро предупреждение за състоянието на 
глобалния растеж, като заяви, че търговските конфликти са хвърлили световната икономика в "синхронизирано забавяне" 
и те трябва да бъдат решени. 
В своята встъпителна реч след като пое на 1-ви октомври управлението на Международни валутен фонд, г-жа Георгиева 
представи нови изследвания на МВФ, показващи, че сумарният ефект от търговските конфликти може да означава 
намаление на световния БВП със 700 млрд. долара, или с около 0,8%, до 2020-а година, съобщава Ройтерс. 
Самото проучване отчита обявените и планираните повишения на тарифите на американския президент Доналд Тръмп за 
оставащия китайски внос за 300 милиарда долара годишно. 
Голяма част от загубите на световния БВП ще дойдат от спад на бизнес доверието и от негативните пазарни реакции, посочи 
новият шеф на МВФ. Георгиева добави, че несигурността в световен план се движи също така от Брекзит и от 
геополитическите напрежения, които „задържат икономическия потенциал“. 
"През 2019-а година очакваме по-бавен растеж в почти 90 процента от света. Глобалната икономика сега е в 
синхронизирано забавяне. Това означава, че растежът тази година ще падне до най-ниския си темп от началото на 
десетилетието", предупреди Кристалина Георгиева в своята реч във Вашингтон и добави, че МВФ ще понижи прогнозите 
си за глобалния растеж през 2020-а година. 
Българският икономист, бивш служител и комисар в Европейския съюз, заемащ преди време и вторият най-висок пост в 
Световната банка, заяви, че търговията "е стигнала почти до застой". 
Тя предупреди, че "прекъсванията в търговията" могат да доведат до промени, които да продължат цяло едно поколение, 
включително "прекъснати вериги за доставки, заграждане на търговски сектори, "цифрова Берлинска стена", която 
принуждава държавите да избират между технологичните системи“. 
 

 
Прогнозни загуби за световния БВП от търговската война САЩ-Китай 

 
Призовавайки държавите да работят заедно за преразглеждане на глобалните правила за търговия, за да ги направят по-
устойчиви, г-жа Георгиева се позова на честите оплаквания от търговските практики в Китай, без да посочва конкретната 
страна (вероятно става въпроса за САЩ). 
"Това означава да се решават въпросите със субсидиите, както и с правата на интелектуална собственост и трансфера на 
технологии“, посочи новият шеф на МВФ и добави, че една модернизирана система за търговия ще отключи потенциала 
на услугите и на електронната търговия. 
Кристалина Георгиева смята, че увеличаването на фискалните разходи не може да работи навсякъде, тъй като глобалният 
държавен дълг остава близо до рекордни нива. Тя обаче посочи, че Германия, Холандия и Южна Корея трябва да увеличат 
разходите си за инфраструктура. 
Според нея е време за държавите с ниско съотношение дълг към БВП да увеличат разходите за инфраструктура, 
изследвания и разработки, за да засилят икономическата активност, като същевременно призовава останалите страни с 
високи нива на дълга да провеждат фискална сдържаност. 
Шефът на МВФ предупреди, че голям световен икономически спад може да постави под риск от неизпълнение 
корпоративен дълг за цели 19 трлн. долара, заявявайки, че това е близо 40% от общия дълг на осем най-големи икономики 
в света.  
Георгиева заяви, че е правилно централните банки да поддържат ниски лихвени проценти за борба с ниската инфлация и 
слабия растеж. Тя обаче посочи, че устойчиво ниските лихвени проценти имат отрицателни странични ефекти като 
увеличаване на поемането на риск от инвеститорите по цял свят. Компаниите използват ниските лихвени ставки и трупат 
нов дълг за финансиране на сливания и придобивания вместо за инвестиране в икономиката. Тя призова страните да 
насочат повече внимание към укрепването на макропруденциалните инструменти. 
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√ Няма напредък в преговорите за Брекзит със сделка  
Дни преди датата за Брекзит - 31 октомври, няма напредък в преговорите за излизане на Великобритания от ЕС със сделка. 
Това констатира председателят на Европейския парламент Давид Сасоли след разговор снощи в Лондон с британския 
премиер Борис Джонсън. 
Европарламентът няма да се съгласи с условия, подкопаващи мира в Северна Ирландия и целостта на единния европейски 
пазар, подчерта Сасоли. 
По думите му, Джонсън е дал „мъгляви“ отговори на въпроса дали ще бъде запазена отворена граница между Северна 
Ирландия и Ирландия. 
Усилията за сделка за Брекзит продължават - написа в Туитър главният преговарящ от европейска страна Мишел Барние 
след съвещание в Брюксел с ирландския външен министър Саймън Ковни. 
Ирландското правителство представи на парламента в Дъблин по-рано днес проектобюджет за 2020 година в случай на 
неуреден Брекзит. 
В проекта са заложени 1 милиард и 200 милиона евро за смекчаване на негативния ефект от скъсването на пазарните 
връзки с Великобритания. 
 
Капитал  
 
√ Какъв трябва да е главният прокурор според закона 
Само сериозен анализ на законовите изисквания за този пост ще покаже трябва ли ни такъв кандидат като Иван 
Гешев 
Четири специфични изисквания към кандидатите за позициите на т.нар. "трима големи" са въведени в чл. 170 от Закона за 
съдебната власт. Доколко изискванията към председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор трябва да 
са идентични, е отделен въпрос, чийто адресат е парламентът. Самите изисквания са във висока степен абстрактно 
формулирани, но показват, че за да заеме едно лице някоя от тези ключови позиции, неговите компетенции не трябва да 
се ограничават само до тясната му специализация. Това е особено важно за позицията на главен прокурор, защото той е 
самостоятелен орган в съдебната система. Отделно, има и значително по-широки правомощия, дадени му от 
Конституцията и закона, поради което неговата работа има значение не само за осъществяването на наказателната 
политика в страната, но и за развитието на правото и утвърждаване на държавността изобщо. 

- Способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт 
Българските магистрати имат Кодекс за етично поведение, където сред основните етични принципи са независимост, 
безпристрастност, вежливост, толерантност, почтеност, прозрачност, благоприличие и др. В кодекса има и отделна част за 
административните ръководители, какъвто по същество се явява и главният прокурор. Стандартите към тях са завишени, 
като е посочено, че те не трябва да се поддават на натиск и внушения "от всякакъв характер" и трябва да са гаранти за 
утвърждаване независимостта на магистратите при вземането на решения, а също и при спазване принципа на случайното 
разпределение на преписките и делата. 
Налагането на висок етичен стандарт предпоставя познаване на същностните характеристики на всяка професия в рамките 
на съдебната система, както и разбиране за значението на разделението на властите. По отношение на прокуратурата това 
означава дистанциране от политически процеси и влияния; ограничаване и насърчаване дейността на прокуратурата в 
рамките на приоритетите и правомощията й по закона и Конституцията. В тази връзка безпрецедентната подкрепа за 
единствения кандидат създава етични притеснения, особено по отношение на нейната автентичност, защото произхожда 
в голяма степен от органи, "подчинени" на номинирания, а извън тях – и на такива от изпълнителната власт. 
В етичните стандарти попада и поведението пред публика и медийните изяви. Главният прокурор не притежава монопол 
върху истината и справедливостта, защото знае, че съдът е този, който решава въпросите за фактите, правото и наказването 
в един процес. Кандидатът за главен прокурор със своите публични изяви не е показал това. 
Високият етичен стандарт включва и спазването на човешките права. В работата на прокуратурата най-важна е 
презумпцията за невиновност, защото прокуратурата е репресивната страна в един процес и притежава сериозни 
възможности за намеса в живота на даден човек. Затова и главният прокурор трябва да работи, като зачита достойнството 
на хората, дори когато са заподозрени в извършване на престъпление. Делата не следва да се решават през медиите, да 
не се правят излишни внушения, като предварително се посочват виновните и така се манипулира общественото мнение. 
Ръководенето от закона, особено по отношение презумпцията за невиновност трябва да бъде водещо за прокуратурата. 

- Висока професионална компетентност: да притежава задълбочени познания в областта на правото, богат 
практически опит в съответната област на правото, ръководни и административни умения, изявени 
аналитични способности 

"Измерването" на тези качества се изразява, на първо място, в разбирането в дълбочина на основните принципи и понятия 
в съответната правна област. По отношение на прокуратурата това би следвало да означава - ясна визия за бъдещето на 
прокуратурата и за необходимите промени през следващите поне седем години, защото реформата е процес, развиващ 
се във времето. 
Яснота и по отношение на ролята и мястото на прокуратурата и функциите й като страна в процеса. Наказателното 
производство не приключва с ареста на потенциален заподозрян, а започва с него и мярката за неотклонение "задържане 
под стража" не е способ за събиране на доказателства, а временна мярка за принуда, която не е задължителна, взима се 
само при наличие на определени предпоставки и има за цел единствено да осигури личното участие на обвиненото лице 
в процеса. 
Професионалната компетентност минава и през разбирането и налагането ролята на прокуратурата като "господар на 
досъдебното производство" според действителното й съдържание – чрез ефективен и непосредствен контрол върху 
работата на разследващите органи, насочена към събиране на достатъчни и годни доказателства и представяне пред съда 
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на обосновани обвинителни тези. В случая, граденото кариерно развитие и израстване на кандидата изглеждат по-скоро 
програмирани и не се доближават до качествата и уменията, които трябва да има главния прокурор. 
Извън тези специфични познания, главният прокурор би следвало да познава в детайли устройството и управлението на 
съдебната система и на отделните звена в нея, при разбиране и съобразяване на различията и принципите на 
взаимодействие между тях. В тази връзка главният прокурор не следва да разчита на "хармонични отношения" с 
останалите институции, вкл. съда, а на добре свършена работа и категорични доказателства, събрани по правилата и 
според закона, които да убедят съда и обществото в правилността на тезата на обвинението. 
Външните проявления на тази компетентност минават през публикации, становища, анализи, писмени или устни мнения 
по определени правни въпроси. Тук е много важен и езикът на изразяване на дадената личност, който трябва да бъде ясен, 
разбираем, компетентен, авторитетен и, мотивиран. Това несъмнено е въпрос и на натрупан опит, а в конкретния случай 
непрекъснатото позоваване на опит на конкретния кандидат като административен ръководител очевидно не държи 
сметка за факта, че той е такъв от средата на 2016 г. 

- Изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните 
задължения и с принос за утвърждаването на правовата държава 

Изявената независимост е качество, относимо по-скоро към съда. В контекста на личността на главния прокурор то би 
трябвало да се изразява в необвързаност и липса на ангажираност към политици и партии. В началото на 2019 г. от БИПИ 
направихме национално-представително изследване сред гражданите във връзка с предстоящия избор на главен 
прокурор. Един от въпросите, които зададохме беше свързан с най-важното качество, което трябва да притежава 
следващият главен прокурор. Над 65% от гражданите отговарят, че това трябва да е политическата независимост. На тази 
висока позиция независимостта представлява обвързаност само със закона и фактите, и недопускане на каквито и да било 
други съображения било то на отделни обществени групи и/или на политици. 
Върховенството на правото не трябва да бъде само шум. То означава недопускане на незаконно поведение по конкретни 
дела. В тази връзка главният прокурор следва да се чувства на мястото си в съдебната система поне толкова, колкото сред 
служби от изпълнителната власт като ГДБОП, ДАНС, Национална полиция, НАП, "Митници" и др. Част от длъжностната 
характеристика на полицията и другите разследващи е да работят за прокуратурата. Те са нейните ръце и очи. Това обаче 
не са взаимоотношения на равнопоставеност, а на надзор и изпълнение. 
Налагането на законността и решителността трябва да бъдат обвързани и с това, което произтича от самата етимология на 
думата прокуратура – с грижа – както за държавния интерес, така и за всеки отделен гражданин и неговите права. 

- Да притежава развити умения за работа в екип, за мотивиране на колеги, за търсене и носене на отговорност 
Може би най-важното в тази последна точка е умението за търсене и носене на отговорност. В по-широк контекст тук 
следва да се обърне внимание на това какво представлява прокурорската институция и в частност фигурата на главния 
прокурор – правомощия, задължения, отчетност. Защото носенето и търсенето на отговорност са директно обвързани с 
отчитането на свършена или несвършена работа. И докато за редовите прокурори това се случва по вертикала, заради 
йерархичната структура на прокуратурата, то за главния прокурор това не е много ясно. Все още няма ясен механизъм за 
повдигане на отговорност и предсрочното му освобождаване. 
Уменията за работа в екип по отношение на главния прокурор се пречупват през наличието на коректив. Ако такъв няма, 
ще настъпи авторитаризъм. 
Между изискванията на чл. 170 от ЗСВ и това, което наблюдаваме като поведение на единствения кандидат за поста, има 
сериозно разминаване. 
Част от процедурата за избор на главен прокурор е приемането на докладите на Комисията по професионална етика и 
Комисията по атестациите и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС за притежаваните нравствени и професионални 
качества от кандидата за главен прокурор. За съжаление, и в двата доклада, изготвени по повод на предстоящия избор на 
нов главен прокурор, липсва аналитичност и конкретика, като изключим обективните данни за заеманите от кандидата 
длъжности. 
Събитията в хода на кампанията за избора, организираната сериозна подкрепа, която е в разрез с професионалния 
манталитет и етика, липсата на адекватна реакция по казуси, които касаят и съдии, не кореспондират на декларираното 
намерение за изграждане на "хармонични отношения". Ако изходим от сегашната позиция на кандидата, явно ни се 
показва моделът на работа наложен в спорната специализирана прокуратура. Всичко това обаче прави много труден 
отговора на въпроса – искат ли държавата и обществото този модел за следващите седем години и това ли е най-
подходящата кандидатура за главен прокурор, посочена като единствена? 
 
В. Дума 
 
√ Премахват съкратеното съдебно следствие само при умишлени престъпления 
Управляващите в крайна сметка надделяха със своето предложение за ограничаване на съкратеното съдебно следствие 
при тежки престъпления. Въпреки че миналата седмица на правна комисия на първо четене бяха гласувани текстовете на 
БСП, "Обединени патриоти" и ВОЛЯ, днес мнозинството успя да прокара промените на ГЕРБ. Дебатите по законпроектите 
продължиха повече от час. 
В предишния вариант, приет на първо четене в комисията, отпадаше възможността за съкратено производство в случаите 
на убийство и тежка телесна повреда. От ГЕРБ обаче наложиха своя вариант, в който съкратено съдебно следствие не може 
да има само при умишлено убийство. 
От БСП бяха категорични, че нява да подкрепят предложението на ГЕРБ, защото обществото очаква справедливи присъди. 
Според Смиляна Нитова-Кръстева самопризнанието не е достатъчно за редуциране на присъдата. 
От "Обединени патриоти" също не подкрепиха текстовете на ГЕРБ. 
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√ При дългове не може да напускаш България с над 30 хил. лв. 
Напускащите България трябва да декларират, ако пренасят в брой над 10 хил. евро. Това гласят предлагани от финансовия 
министър Владислав Горанов промени във Валутния закон. Той мотивира това с превантивни мерки за следене на 
паричните потоци при напускане на Европейския съюз. 
Със същата превантивна цел и възпиращ ефект е и предложението да не се допуска изнасянето на суми над 30 хил. лв. или 
тяхната равностойност в случаите, когато митническите власти са получили по служебен път информация, че съответният 
човек има публични задължения. Това е допълнение към влезлите вече в сила текстове, с които изискването за 
предоставяне на удостоверение за липса на публични задължения е заменено с получаване по служебен път на 
информация за това, се посочва в мотивите на проекта. 
При укриване на суми, подлежащи на деклариране, се предлага санкцията да не е конфискация, както е сега, а отнемане 
на една четвърт от нея или стойността на благородните метали, ако се изнасят такива. Това е санкцията, в случай че 
нарушението не е престъпление. 
 
News.bg 
 
√ С 400 млн. лева България повишава плавателността на пристанище Варна-запад 
Пристанище Варна-Запад ще получи инвестиция от 400 милиона лева за драгиране на навигационни канали, коментира 
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на конференция "Управление 
на корабния трафик в България", пише PortSEurope. 
Той обясни, че интегрираната транспортна стратегия на правителството за периода до 2030 г. е политика, която засяга не 
само развитието на Черноморския регион, но и връзките между Европа и Азия. Нарича се интегрирана транспортна 
стратегия, защото обхваща всички сектори на транспорта - суша, въздух, море и река. 
Инвестицията е насочена към развитие на пристанище Варна-запад и повишаване на неговата плавателност. Дълбочината 
на газене на корабите ще бъде увеличена с още 2 метра, за да достигне 13,5 метра. Изпълнението започва тази година, за 
да приключи през 2021 година. 
Министърът поясни, че държавата е собственик на терминалите Варна-Запад и Варна-Изток, в рамките на едно дружество, 
Варна Порт ЕАД, а развитието на пристанищната инфраструктура е ангажимент за развитието на търговската дейност на 
превоз на товари по море и река. 
Правителствената политика е да предоставя летищна и пристанищна инфраструктура на разположение на частните 
партньори под формата на концесионни договори. 
Пристанищата Варна, Бургас и Русе ще бъдат проучени и най-вероятно ще бъдат подложени на степен на ориентирана към 
концесионна експлоатация. 
Желязков разглежда търговския потенциал на страната като транзитна страна между Азия и Европа, използвайки 
съоръжения, които свързват Черно и Каспийско море с Персийския залив. Той включва дигитализацията като част от 
пристанищната инфраструктура. 
Правителството търси чуждестранни инвестиции и китайският интерес е вероятен, като се имат предвид сериозните 
инвестиции в пристанищна инфраструктура на много страни от Северното средиземноморие. 
Варна има потенциал за китайски инвестиции, но пристанището трябва да работи с местни конкурентни пристанища като 
Солун и Констанца, за да разработи регионални транспортни коридори. Например железопътните връзки се развиват по 
оста на пристанището Солун-Варна-Русе. 
Новата икономическа търговска политика на Китай "Един пояс, един път" изглежда вероятен източник на инвестиции. Тук 
не трябва да се пренебрегва интересът на САЩ към пристанище Александруполис в Северозападна Гърция. 
Вашингтон и Атина току-що подписаха актуализирана версия на настоящото Споразумение за взаимно сътрудничество в 
областта на отбраната, което може да доведе до американско военно присъствие в пристанището и се опитва да изключи 
китайските инвестиции в гръцкото пристанище. 
Това може да повлияе на текущата инвестиционна политика на Китай в регионалните пристанища в Беломорието и Черно 
море. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Кой пусна фалшивата информация, изпразнила класните стаи в Сливен? Всички версии на живо 
- Северна Македония по пътя към Европейския съюз. Какви са условията на България? 
- Защо личните лекари искат 25 милиона повече от бюджета за догодина? 
- Има ли покачване на цените на основните продукти на пазара? 

Нова телевизия, „Здравей България” 
- Паниката в Сливен или страх за политическа употреба? 
- За прекрачените граници в предизборната надпревара - говори вицепремиерът Томислав Дончев. 
- Кой стои зад убийството на фелдшера в Орешник? На живо - версиите. 
- Шофьор на градус. Пиян помете 6 коли на паркинг в Пловдив. 
- Почивка под вода. Ще провалят ли бурите в Турция ваканцията на десетки българи? 
- Ефектът на доминото след фалита на "Астрал Холидейз". Още потърпевши търсят парите си от туроператора? 
- Пенчо Славейков на пейка и в Милано. Кой поиска монумента и кой е авторът му? 
- Алкохолът и болестите. Има ли ползи за здравето умерената употреба? 
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√ Предстоящи събития в страната на 9-ти октомври 
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 11.00 часа „Еврохолд"-България ще представи Стратегията си за развитие на компаниите от групата на ЧЕЗ 

България след финализиране на сделката. 
- От 11.00 часа в сградата на Народното събрание, Клуба на народния представител, ще бъде открита 

благотворителна изложба, организирана от Св. Синод на Българската православна църква. 
- От 8.30 ч. в района на Военна академия „Г. С. Раковски" ще се състои тържествен ритуал по повод 152- ата 

годишнина от смъртта на патрона на висшето учебно заведение. 
- От 10.30 ч. във Военна академия „Г. С. Раковски" ще бъде открита научната конференция на тема „Въздушен 

суверенитет и единно европейско въздушно пространство". 
*** 
Перник. 

- От 10.30 ч. на ул. „Софийско шосе" в Перник ще бъде направена първа копка за начало на ремонта на улицата. 
*** 
Смолян. 

- От 9.00 ч. президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще посети 101-ви 
алпийски полк от Сухопътните войски в Смолян и ще приеме строя на почетния караул, след което ще проведе 
среща с личния състав и ще разгледа въоръжението, специализираното ски и алпийско оборудване на полка. 

*** 
Сливен. 

- От 13.00 часа в Областната администрация, омбудсманът на Република България Диана Ковачева и екип от 
експерти на институцията ще изслушват проблемите на граждани от Сливен и региона. 

Местни избори 2019 
Симитли. 

- От 10.30 ч. на паметника „100 години свобода" кандидатът за кмет на Община Симитли Апостол Апостолов ще 
участва в отбелязването на 107 години от Освобождението на Симитли и Пиринска Македония. 

 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Белият дом отказа да сътрудничи на демократите по разследването им за импийчмънт на Тръмп 
Белият дом съобщи, че няма да сътрудничи на разследването за импийчмънт в Камарата на представителите на САЩ, 
предадоха световните агенции, цитирани от БТА. 
В писмо до ръководството на демократите в камарата американското президентство определи разследването като 
"нелегитимно от конституционна гледна точка" и обвини демократите, че участват в "политически театър". 
Белият дом също така ги призовава да се откажат от това разследване и изразява становище, че то представлява опит за 
подмяна на резултата от изборите през 2016 г., на които победи президентът Доналд Тръмп. 
Според американското президентство конгресмените нарушават в рамките на разследването правото на Тръмп на 
справедлив процес, включително правото да се призовават свидетели и да се подлагат фактите на кръстосана проверка. 
"При тези обстоятелства президентът Тръмп и правителството му не могат да участват във вашето движено от политическа 
партизанщина противоконституционно разследване", каза Белият дом. 
Миналия месец демократите в Камарата на представителите започнаха разследване заради обвинения, че Тръмп е 
използвал правомощията си, за да накара Украйна да открие очернящи факти за вътрешнополитическия му противник Джо 
Байдън и да подпомогне кампанията му за преизбиране. Общественото мнение в САЩ е разделено поравно по въпроса. 
След отказа на Белия дом, председателят на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси заяви, че от президента 
Доналд Тръмп "ще бъде потърсена отговорност", предаде Ройтерс.  
"Белият дом трябва да бъде предупреден, че продължаването с опитите истината за злоупотребата с власт от страна на 
президента да бъде скрита от американския народ, ще бъде разглеждано като ново доказателство за възпрепятстване", 
посочи Пелоси, 
Господин президент, Вие не сте над закона. Ще Ви бъде потърсена отговорност", добави тя. 
 
Money.bg 
 
√ Цeнитe нa пeтpoлa cпaдaт зapaди нoвo нaпpeжeниe пo ocтa CAЩ - Kитaй 
Цeнитe нa пeтpoлa в cpядa ce пoнижaвaт в oчaĸвaнe нaчaлoтo нa тъpгoвcĸитe пpeгoвopи мeждy CAЩ и Kитaй, чийтo 
peзyлтaти мoгaт дa измeнят пepcпeĸтивитe нa cвeтoвнoтo тъpceнe нa cypoвинaтa. 
Дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt днec cyтpинтa ce тъpгyвaт нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пo $58,18 зa бapeл, 
ĸoeтo e c 6 цeнтa пoд нивoтo oт ĸpaя нa cecиятa вчepa. B пoнeдeлниĸ цeнaтa нa тeзи ĸoнтpaĸти cпaднa c $0,11 (0,19%), дo 
$58,24 зa бapeл. 
Hoeмвpийcĸитe фючъpcи зa aмepиĸaнcĸия WТІ в cъщoтo вpeмe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) пoeвтинявaт c $0,25 
- дo $52,38 зa бapeл. B пoнeдeлниĸ тeзи ĸoнтpaĸти пoeвтиняxa c $0,12, дo $52,63 зa бapeл. 
Bъpxy нacтpoeниeтo нa инвecтитopитe пoвлия peшeниeтo нa Tъpгoвcĸия дeпapтaмeнт нa CAЩ дa вĸлючи 28 ĸитaйcĸи 
ĸoмпaнии в cпиcъĸa нa фиpмитe, c ĸoитo нa aмepиĸaнcĸитe ĸoмпaнии e зaбpaнeнo дa тъpгyвaт бeз cпeциaлeн лицeнз. Bчepa 
Вlооmbеrg cъoбщи, пoзoвaвaйĸи ce нa cвoи изтoчници, чe aдминиcтpaциятa нa пpeзидeнтa Tpъмп aĸтивнo oбcъждa 
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oгpaничaвaнe движeниeтo нa ĸaпитaли ĸъм в Kитaй и пo-cпeциaлнo инвecтициитe нa дъpжaвнитe пeнcиoнни фoндoвe в 
ĸитaйcĸи aĸции. 
Hapacтвaщoтo нaпpeжeниe в oтнoшeниятa CAЩ-Kитaй пpeз пocлeднитe чacoвe пpoвoĸиpa бягcтвo нa инвecтитopитe oт пo-
pиcĸoвитe aĸтиви, oтбeлязвa МаrkеtWаtсh. Πeтpoлът cъщo пoeвтинявa, зaeднo c пaдaнeтo нa пaзapa нa aĸции и цeнaтa нa  
дpyги aĸтиви, ĸoитo ca чyвcтвитeлни ĸъм пepcпeĸтивитe пpeд глoбaлния иĸoнoмичecĸи pacтeж. 
Дaннитe нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт зa пeтpoлa (АРІ), излeзли във втopниĸ, пoĸaзвaт yвeличeниe нa зaпacитe oт cypoвинaтa 
пpeз минaлaтa ceдмицa c 4,13 млн. бapeлa. 
Πo-ĸъcнo днec тpeйдъpитe oчaĸвaт oфициaлнитe дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ. Πo oцeнĸa нa eĸcпepти, 
aнĸeтиpaни oт Ѕ&Р Glоbаl Рlаttѕ, cтoĸoвитe зaпacи oт пeтpoл пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce yвeличили c 2,4 млн. бapeлa, a 
тeзи oт бeнзин ca cпaднaли c 1,2 млн. бapeлa. 
 
Vesti.bg 
 
√ Идва криза, водещ германски икономист: Рецесията е неизбежна 
„Виждаме, че икономическият импулс е на много негативна територия, имаме много рязък спад”, посочва Манфред 
Хюнбер.  
Рискът от рецесия в световната икономика и особено в Германия е неизбежен, коментира пред RT управляващият 
директор на „Sentix” GmbH Манфред Хюбнер. 
„Ако разгледаме нашите данни ще видим, че индексите в настоящата ситуация са на отрицателна територия. Това 
означава, че инвеститорите очакват пазарите или икономиката вече да са в рецесия. И най-големият проблем в настоящата 
ситуация е, че инвеститорите, поне на фондовите борси, не са много добре подготвени за дълбока рецесия. Те вярват, че 
централните банки ще направят достатъчно, за да предотвратят по-сериозна икономическа криза и че финансовите 
институции имат възможностите за такива действия. А ако това не е така? Виждаме, че икономическият импулс е на много 
негативна територия, имаме много рязък спад”, посочва Хюнбер. 
Той добавя, че според последните данни от регулярното изследване на нагласите на инвеститорите, провеждано от 
„Sentix”, пазарите не са особено впечатлени от най-новите мерки на централните банки. Индексът на икономическите 
очаквания, особено за Германия и изненадващо за САЩ, е паднал до най-ниското ниво от над 6 години насам. 
„За политиците в Германия в момента не е много полезно да казват на хората, че се нуждаем от повече икономически 
растеж. Заради климатичните промени може това да не е така, но икономиката зависи от растежа. И така, определено 
положението в Германия е по-лошо не само заради числата, но в следствие на трудната ситуация, че няма политици, които 
да се изправят и да кажат: „хей, имаме нужда от мерки за възстановяване на растежа”, посочва Хюнбер. 
„Икономическият цикъл е нещо много обичайно, много нормално. Така че не трябва да се изненадваме, че след осем, 
десет години на ръст на икономиката, цикълът приключва с някакъв вид корекция. Но проблемът в момента е, че 
политиците, хората, които вземат икономически решения, са неподготвени за тази ситуация, защото през последните десет 
години разчитаха на централните банки и сега вдигат ръце, чакайки централните банки да ги спасят”, смята Хюнбер. 
През второто тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт на Германия намаля с 0,1%. Предполага се, че 
германската икономика вече е влязла в техническа рецесия, което ще стане видно от данните за третото тримесечие. 
 
 


