
1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Regnews.net 
 
√ Бъдещето на техническата мисъл на България се събра в Горна Оряховица  
Млади изобретатели от цялата страна се събраха в Горна Оряховица за IV Национално изложение-конкурс „Младежко 
техническо творчество“. Изложението ще се проведе в рамките на два дни в Спортна зала „Никола Петров“. То дава 
възможност на блестящи млади хора да представят разработките си в областта на електрониката, мехатрониката и други 
сфери от техническите науки. 
Началото на изложението е поставено преди 4 г. по идея на управителя на Фондация „Милен Григоров“ инж. Владимир 
Григоров. Идеята веднага е поета от инж. Камен Коцев, управител на „Каси Темпра ПаК“, който става съдвигател на 
събитието. За налагането му като вече традиционно съдействие оказват Дирекция „Професионално образование“ на МОН, 
„Ротари клуб Горна Оряховица Лясковец“, Асоциацията на индустриалния капитал, Федерацията на научно-техническите 
съюзи, Регионалното управление на образованието във Велико Търново. Неизменна и важна е и подкрепата от Община 
Горна Оряховица. 
Над 250 млади изобретатели, сформирали 50 екипа, се включват в тазгодишното издание на изложението. Сред тях са 
представители на всички технически университети в страната, дори НВУ „Васил Левски“, на професионални гимназии, на 
фирми, които знаят, че бъдещето принадлежи на младите умове. Всички те бяха поздравени от зам.-министъра на 
образованието Таня Михайлова. 
„Благодаря на вас и вашите учители за усилията, които полагате, за да докажете, че българското образование е иновативно. 
Вие всъщност разработвате бъдещето“, обърна се към момчетата и момичетата Михайлова. Областният управител проф. 
Любомира Попова нарече изложението събитие на само за града, но и за цяла България, а председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев увери, че страната ни има нужда от таланти като събралите се в Горна Оряховица. 
С добре дошли бяха посрещнати и от инж. Деница Коева, временно изпълняваща длъжността кмет на Горна Оряховица. 
„Без да знаете, вие вече сте поели на крехките си плещи устоите на обществото“, каза и инж. Камен Коцев. Вие създавате 
и имате пълното право да се гордеете с това, каза още той. Благодарностите си към всички съмишленици и участници 
изказа и инж. Владимир Григоров. 
Преди 4 г. се притеснявахме дали залата ще бъде пълна, сега нямаме такива притеснения. Разработките са на много по-
високо ниво. Има фирми, които се занимават с обучението на децата със софтуер, насочен за деца на възраст от начално 
образование до последен клас на професионалните гимназии. Разработките са в посока роботизиране на процесите в 
индустрията, има и т. нар. умни къщи, изобщо неща, които са приложими веднага в индустрията. За всички сме създали 
условия да покажат и защитят направеното. Това е бъдещето и трябва да разширяваме този форум, коментира инж. 
Григоров. 
Роботизирана транспортна платформа, която може да се ползва както в производствени цехове, складове и офиси, така и 
от възрастни хора и от такива в инвалидни колички, е една от разработките, пред които се спират най-много хора днес. 
Платформата е дело на Клуба по роботика при ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ с ръководител инж. Антон Анчев със съдействието 
на три фирми и на практика показва как може да се осъществи реалната връзка между професионалното образование и 
реалния бизнес. Гимназия от Гоце Делчев пък показва оранжерия, в която целият процес се управлява – температура, 
състав на почвата и изобщо всичко нужно за израстването на едно растение. Как може да се предава електроенергия от 
разстояние и как само с гласова команда може да бъдат променени интензитетът и цветът на светлината са само малка 
част от разработките, които се представят на изложението. Всички те ще бъдат оценявани от жури с председател доц. д-р 
на техническите науки Александър Иванов от Техническия университет в Русе.  
Победителите ще станат ясни днес. 
 
„24 часа“ 
 
√ Инж. Добромир Добрев: Ще се стремим да развиваме партньорството между бизнеса и образователните институции 
Инж. Добромир Добрев посети и разгледа изложението конкурс „Младежко техническо творчество“, което бе открито в 
Горна Оряховица. За четвърта поредна година Спортна зала „Никола Петров“ посрещна младите технически гении на 
България.  
Изложението бе открито от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова. Гост на откриването бе и председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
Организатори на изложението са Фондация „Милен Григоров“, Федерацията на научно-техническите съюзи – Велико 
Търново, със съдействието, организационната, финансова и логистична подкрепа на Община Горна Оряховица и с 
домакинството на ОП „Младежки дейности спортни имоти и прояви”.  
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Форумът се подкрепя от Министерството на образованието, Асоциацията на индустриалния капитал, „Ротари клуб” Горна 
Оряховица - Лясковец и много фирми.  
"Радвам се, че за четвърта поредна година виждам залата отново пълна с талантливи млади хора. Затова и в програмата 
ми за следващия мандат приоритет ще бъде подпомагането на младежкото техническо творчество. Ще се стремим да 
развиваме партньорството между бизнеса и образователните институции с цел задоволяване на пазара на труда. Радващ 
е фактът, че наши фирми вече са протегнали ръка на млади хора и те могат да се обучават в реална среда, а след това да 
намерят и своята реализация там. Приоритет през следващия мандат за мен и моя екип ще бъде и осигуряването на 
възможности за преквалификация, съобразно динамиката на пазара на труда", сподели с организаторите на младежкото 
изложение кандидатът за кмет на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев.  
Гости на изложението бяха и кандидатите за общински съветници от листата на ГЕРБ Деница Цветанова, Даниел 
Костадинов, Йорданка Кушева, Милена Димитрова, Милчо Милев. Заедно с инж. Добрев те разгледаха представените 
творчески разработки, разговаряха с младите технически екипи и тестваха някои от иновациите. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Румен Радев заминава на посещение в Атина  
Президентът Румен Радев заминава за Атина, за да участва в срещата на върха на групата „Арайолуш". Тя обединява 
държавни глави на парламентарни републики от Европейския съюз, които обсъждат актуални въпроси от дневния ред на 
Европа. 
Днес президентът ще се срещне с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис, а утре ще започнат и 
разговорите му в рамките на форума. Срещата в Атина е посветена на миграционния натиск към Европа и на 
предизвикателствата пред икономическото развитие на общността. 
 
√ Депутати изслушват Сотир Цацаров по казуса с БНР  
Главният прокурор Сотир Цацаров ще бъде изслушан от временната анкетна комисия за проучване на фактите около 
прекъсването на програма "Хоризонт" за около 5 часа на 13 септември. 
След спирането на сигнала и последвалата проверка на прокуратурата ръководителят на държавното обвинение обяви, че 
не е имало техническа причина за прекъсването. Очаква се днес той да даде още информация по случая. Вчера Съветът за 
електронни медии стартира предсрочна процедура за прекратяване на мандата на генералния директор на БНР Светослав 
Костов. Той разполага с 5 дни, за да даде становище или възражение по процедурата, след което СЕМ ще реши дали да го 
отстрани от длъжност. 
 
√ МОН ще преразглежда учебните програми по математика 
Учебните програми по математика отново ще бъдат прегледани през следващите месеци.Това съобщи просветният 
министър Красимир Вълчев. Поводът - лошите резултати на учениците на външното оценяване в 7 и матурите в 12 клас. 
Създаден е екип, който ще предложи варианти как да се избегне "препускането" по материала. Ще се започне с програмите 
от 5 до 7 клас. Всичко това се случва едва три години след влизането им в сила. Какъв е проблемът с обучението по 
математика, разказва Елиана Димитрова. 
Да погледнем статистиката от Националното външно оценяване в 7 клас. Първият випуск, по новите програми има средно 
28 точки по математика от възможни 65 на първия модул на теста. Вторият - 30 точки от 65. Тази година, при обединени 
първи и втори модул, резултатът, който разбуни духовете, е едва 33 точки от 100. Или среден три. Резултатите по български 
винаги са по-високи, тази година точките бяха 53 от 100.Това обаче, което притеснява най-силно министерството е 
катастрофалното падане на успеха по математика между четвърти и седми клас. Учениците, родени през 2005 година, в 4 
клас имат средно 67 точки и същите те в 7 - едва 33. Защо? 
Юлия Душкова, учител по математика, 125-то СУ: За съжаление учебните програми са доста натоварени в този период 
на обучение, но за съжаление часовете по математика са твърде малко, в учебната програми има преса от съдържание, 
която не успяваме да покрием с учениците. 
Юлия Душкова е дългогодишен учител, в основата на проблема вижда малкото часове за упражнения, въпреки 
многократно повтаряното обещание от експертите, че в новите програми съдържанието ще бъде облекчено и ще има 
повече време за затвърждаване на материала. И още. 
Елиана Димитрова: За да раздели гимназиалното образование на два етапа, просветното министерство свали учебен 
материал по математика от 11 и 12 клас в по-долните класове. Резултатът - сложно и пресирано съдържание. 
Например в 8 клас се появи материал от Комбинаториката - комбинации, вариации и пермутации - от 12 клас. 
Юлия Душкова, учител по математика, 125-то СУ: Определено ми прави впечатление, че на децата им е трудно, 
затрудняват се с този материал. Те изпускат една доста голяма основа и им се хвърля набързо една информация, която се 
очаква от тях да усвоят, а те не успяват да го направят, защото просто не са подготвени за това. 
Има обаче и друга гледна точка - според преподаватели от Факултета по математика и информатика съдържанието на 
програмите по математика не е трудно, напротив, България изоставала от страни като Румъния, Македония, Сърбия. 
Големият проблем бил не между 5 и 7 клас, а между 1 и 4. 
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проф. Иван Томов, катедра " Обучение по математика " - ФМИ, СУ: Нашите ученици в началното училище нямат 
достатъчна подготовка по математика, макар да е успешна от гледна точка на резултати. Изоставаме с работа с числа, с 
работа с фигури. Пети, седми клас, където възникват първите проблеми целта не е даже да наваксваме, ние вече сме 
изостанали доста. 
От Министерството не пожелаха да изразят позиция по програмите, защото прегледът им тепърва започвал. 
 
√ Увеличава се броят на румънските работници в Русе  
Румънци от окръг Гюргево все по-често започват работа в Русе, предимно в сферата на търговията и услугите. Местна 
куриерска фирма вече е наела на работа шест румънски служители. 
Светлозар Димитров изнася стоки за бита за Румъния. Поръчките му са предимно онлайн. Дълго време е търсил да наеме 
подготвени кадри, владеещи румънски език, но удря на камък. 
Светлозар Димитров, управител на куриерска фирма: Помислихме, че в Русе, след като е на границата разполага с 
достатъчно капацитет от румъноговорящи, което всъщност се оказа, че не е така. Публикувахме първи обяви, втори обяви 
за работа, трети, появяваха се все по- малко хора, а нуждите на българските онлайн - търговци растяха. 
В безиходицата си от куриерската фирма се обърнали към румънска агенция, която успяла да осигури необходимия 
персонал. 
Адриана Аврам от Гюргево е с икономическо образование. Приема предизвикателството да работи в Русе, защото не 
намирала подходяща позиция в родния си град. Казва, че е доволна от заплащането. И въпреки че не говори още български 
вече е успяла да се адаптира към екипа. 
Адриана Аврам: Работим като екип, голям отбор сме и се поддържаме. 
За служителите от Румъния е осигурен безплатен превоз. Те се трудят 6 часа, за да могат да се приберат обратно през 
границата в Гюргево в рамките на 8-часовия работен ден. 
 
√ Шест български банки в Топ-100 в в Централна и Източна Европа 
Шест български банки се нареждат в Топ-100 на най-големите финансови институции в Централна и Източна Европа. ДСК, 
Първа инвестиционна банка и ОББ отбелязват сериозен напредък в класация спрямо миналата година. Тя е съставена от 
рейтинговата агенция РИА Рейтинг по поръчка на водещия руски финансов сайт "Прайм". 
Българските банки, които са включени в престижната класация, са: „УниКредит Булбанк“ - 42 място; ДСК – 57 място, 
Обединена българска банка – 69 място, Първа инвестиционна банка – 76 място, Пощенска банка – 88 място и клонът на 
„Райфайзен“ в страната ни, който е на 91 място. 
Родните банки подобряват своите позиции спрямо класацията от 2018 г. Най-голям скок има при ОББ с цели 27 позиции 
нагоре. Тя е показала най-добрата динамика сред Топ-100 през 2018 г. Нейните активи са нараснали с 46% до 6,6 милиарда 
долара. Около 90% от приръстът на активи на тази банка се обяснява с обединението й с друга българска банка – Сибанк. 
Значително подобряват своите позиции в рейтинга ДСК и Първа инвестиционна банка, първата се изкачва с 10 места 
нагоре, а втората – с 6 места. 
Данните за класацията са взети от публичната финансова отчетност на банките, статистическите бюлетини, други 
публикации на търговските и централните банки. В изследването са анализирани финансовите показатели на банките от 
14 държави: България, Беларус, Унгария, Казахстан, Латвия, Литва, Естония, Молдова, Полша, Русия, Румъния, Словакия, 
Украйна и Чехия. В рейтинга са попаднали най-големите банки на 13 държави от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/. 
Минималният праг за влизане в класацията е 4,3 милиарда долара активи. 
Сред стоте най-големи финансови институции в ЦИЕ има 28 руски бани, 16 полски, 11 чешки и 10 унгарски. Непосредствено 
след тях петото място е разделено от България и Румъния, като всяка от тези две държави е представена с по 6 банки. 
Най-голямата банка в ЦИЕ в началото на 2019 г. е руската „Сбербанк“, чиито активи към 1 януари 2019 г. възлизат на 449 
милиарда долара. Втора по размер на консолидираните активи е ВТБ с 212 милиарда долара. В първата тройка влиза още 
една руска банка „Газпромбанк“ с активи 94 милиарда долара. 
В първата десетка влизат три полски банки /PKO Bank Polski, Santander Bank Polska и Bank Pekao/, две чешки /Česká 
spořitelna и ČSOB/ и една унгарска /OTP банк/. Най-голямата полска банка PKO Bank Polski е четвърта с активи от 86 
милиарда долара. Унгарската ОТП банк, която притежава в България ДСК, е на 8 място с активи от 52 милиарда долара. 
 
√ Какви са тенденции при електронната търговия?  
Автомобилните резервни части - една от новите тенденции в онлайн търговията. Български стоки стигат средно до 34 
държави по цял свят. А разковничето за успешна електронната търговия се крие в логистиката. И още, какво се предлага и 
какво се купува в мрежата - разговор с Иля Кретов, регионален мениджър в голяма компания за онлайн търговия за Русия, 
Израел и страните от Източна Европа. 
Потребителите стават все по-информирани и все по-взискателни, смята Иля Кретов. Платформите за онлайн търговия се 
стремят да отговорят на тези нужди. Обяснява и как се променят навиците на купувачи и продавачи. 
Иля Кретов - регионален мениджър в голяма компания за онлайн търговия: На първо място говорим за едно своеобразно 
заличаване на границите. Потвърждават го и цифрите - дялът на трансграничната търговия расте около един път и 
половина в сравнение с вътрешната търговия в онлайн пространството. Второ - конкуренцията между платформите, между 
електронните магазини, съществено намалява цените на доставките. Хората искат безплатни доставки, безплатно връщане 
на стоката, като това може да стане в рамките на 30 до 60 дни. Потребителите са все по-информирани и все по-взискателни. 
И трета интересна тенденция, която се наблюдава през последните 2-3 години, хората разбраха как точно работи 
електронната търговия. Защото тук не става дума само за купил-получил, а някъде може да има връщане на определени 
суми, получаване на бонуси, намаления. Така че потребителите са все по-знаещи, и не е само товар-пари, а част от цялата 
екосистема на онлайн търговията. 
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Кои са най-големите предизвикателства, с които ще трябва да се справи онлайн търговията? 
Иля Кретов: Както вече казахме, върви се към едно размиване, изтриване на границите в международната онлайн 
търговия. Що се отнася до отделните държави - наблюдаваме въвеждането на все повече регулации. Вторият голям 
елемент е сигурността на онлайн търговията. И понеже тя вече е много сериозен дял от общия обем търговия, се появяват, 
да ги наречем, схеми за измами. Много платформи адаптират алгоритмите си, за да защитят и продавача, и купувача в 
момента на транзакцията. Третото предизвикателство е персонализацията - как от огромното количество предлагани 
стоки, да предложим на клиента именно онези, които той търси. Това са трите основни посоки, в които ще се работи. Бих 
ги нарекъл тенденции. Има обаче още един елемент, който е основен, фундаментален за електронната търговия - 
логистиката. И ако в страните, където този отрасъл е развит, тя е на много високо ниво, то що се отнася до страните в 
Източна Европа, тя си остава сериозна бариера пред онлайн търговията. 
Дайте на зрителите ни три съвета за успешен електронна търговия. 
Иля Кретов: Съвет номер 1 - просто пробвайте! Това е най-важното в началото - да се решите и да пробвате. Не изоставяйте 
страницата си - развивайте я, грижете се за нея. Всички платформи предлагат много иснтрументи, които да улеснят и 
подпомогнат продажбите. Вашата карма е вашият рейтинг - така че пазете го и му помагайте да расте. 
 
√ Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен в специално интервю за БНТ  
Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, застана пред камерата на "Бизнес.БГ", за да коментира 
къде се намира България при усвояването на средства от плана "Юнкер", какво е кръгова икономика, какви са стратегиите 
на ЕС при борбата със замърсяването и обработването на пластмаса, какво е състоянието на европейската икономика и с 
какво е различно финландското образование. 
Господин Катайнен, как бихте оценили резултатите от изпълнението на инвестиционния план за Европа, известен още като 
плана Юнкер, смятате ли, че бяха изпълнени първоначално поставените цели? Трябва ли в България да бъдем доволни, 
отчитайки факта, че наскоро беше открит нов завод, финансиран по този план? 
Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: Планът Юнкер е успешна история. Ние правим всичко по силите си да достигнем 
целта от мобилизирането на 500 млрд. евро от фонда. Сума, която наближаваме. Също така, лично аз съм доволен, че 
почти 1 млн. малки и средни предприятия вече получиха своето финансиране чрез фонда. Затова ние очакваме да бъдат 
създадени голям брой работни места в Европа. Искам да поздравя България, тъй като вашата страна е 4-тия най-голям 
получател на финансиране от фонда Юнкер. Например, вашата държава-съседка Румъния, е 22-ра. Затова искам да 
благодаря на държавните институции, но и най-вече на частния сектор и банките, които направиха възможно 10 хиляди 
малки фирми да получат финансиране. С една дума, България се справя изключително добре. 
Кръговата икономика е част от вашите отговорности. Бихте ли обяснили на популярен език за широката публика какво 
представлява това понятие? Вероятно от гледна точка на служителите на Европейската комисия е успех, че планът за 
действие беше отчетен като изпълнен, но какви са реалните резултати от усилията на Европейската комисия? 
Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: С една дума, кръговата икономика означава, че взаимоотношенията между 
отделните бизнес модели са непрекъснато циркулиращи, чрез рециклиране. Ще ви дам няколко конкретни примера за 
кръгова икономика. Първо - производството на пластмаса и най-вече начинът, по който тя се произвежда. Този продукт е 
изключително необходим, понеже с пластмаса опаковаме храна, като по този начин я съхраняваме за по-дълги периоди. 
Но трябва да бъдем отговорни как консумираме пластмасата. Тъй като се произвежда от петрол, няма никаква логика 
приложението ѝ да е еднократно. Затова ЕС иска да промени регулациите по такъв начин, по който пластмасовите 
отпадъци биват рециклирани отново и отново. Така ще бъдат спестени пари от вноса на петрол и ще бъде опазена околната 
среда. Вторият пример е свързан с електронните отпадъци. Ако вземете един килограм златна руда и един килограм 
мобилни телефони, ще откриете, че има по-голямо количество злато в телефоните, отколкото в рудата. Затова чрез кръгова 
икономика, ние можем да разглобим електронните отпадъци, да вземем ценните материали и те циркулират отново в 
производството. 
Споменахте пластмасата - в Брюксел имате стратегия за пластмасите.Въпреки амбициозните цели съществува голяма 
разлика между търсене и предлагане на този пазар, какви са реалните възможности за запълване на тази дупка? 
Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: Може да бъде запълнена. Всъщност, преди време ние поканихме група от 
отделни компании, участващи в производството на пластмаса. Поставихме им задача да намерят начин, по който да можем 
да консумираме 10 хиляди мегатона рециклирана пластмаса до 2025 година. И вече получаваме резултати от групата. 
Макар и да са нужни многобройни законови промени във връзка с рециклираната пластмаса, така ще бъдат привлечени 
нови инвестиции. Много консуматори изискват по-продължителен начин на употребата на пластмаса и компаниите 
естествено се съобразяват с желанията на клиентите си. 
Основната част от инвестициите на Европейския фонд за отбрана отиват за високотехнологични разработки за армия, която 
е коренно различна от сега познатите ни. Ще успее ли Европа да се превърне в лидер в прилагането на иновативни 
технологии в отбраната? 
Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: В момента много европейски държави купуват големи количества американска 
отбранителна техника и според мен това статукво няма да се промени в скоро време. Но това, което влиза в нашето 
полезрение е сътрудничеството между европейските отбранителни компании. Ние желаем всички те да влязат в 
партньорски взаимоотношения и комбинират техните, както човешки, така и финансови ресурси, и да започнат съвместно 
производство. Проблемът в Европа в рамките на тази сфера е, че много от военните компании базирани в отделните 
страни-членки оперират самостоятелно. Нужна ни е истинска конкуренция в тази сфера както на европейско, така и на 
международно ниво. 
Как ще оцени конкурентноспособността на европейската икономика като цяло и на развитите икономики в Европа спрямо 
САЩ и Китай? 
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Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: Пазарът на Европейски съюз е най-големият и най-проспериращият в света. 
Поради единния пазар, ако искате да продадете нещо в България, същото нещо можете да продаде и във Финладния. 
Когато става въпрос за търговски преговори, мисля, че сме достатъчно успешни в това отношение. Комисията успя да 
финализира 15 различни търговски споразумения с 30 държави. Причината за това е, че тези държави имат интерес да 
търгуват с нас, поради мащаба на европейския пазар - 500 млн. консуматори. Най-голямото ни преимущество е размера и 
единния пазар. 
Европа си поставя за цел икономика с въглеродна неутралност. Приложимо ли е това за по-бедните държави като 
България? Например, българският министър на енергетиката наскоро обяви, че държавата ще направи всичко възможно 
да съхрани централите на въглища. 
Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: Най-важното нещо е енергийният сектор на всички държави да се движи в по-
екосъобразна посока. Иначе няма да бъде възможно да достигнем зададените цели в световните споразумения. 
Единственият механизъм, който може да помогне за достигането на тези цели е кръговата икономика. Тя трябва да бъде 
вградена като бизнес модел най-вече при тези предприятия, които използват замърсяващи околната среда суровини, като 
например петрол. Също така, трябва да бъде разгледана енергийната ефективност и регулации. В някои държави-членки, 
законодателството задължава да бъдат спазени определени изисквания за енергийна ефективност преди да бъде започнат 
строеж на жилищни сгради. Затова, макар и частният сектор да е "магическата пръчка", съответните законодателни органи 
са тези, които трябва да подсигурят опазването на околната среда. Според мен, въглеродно-неутрална икономика е 
възможна, но за да стане реалност са нужни много реформи. 
Смятате ли, че има достатъчно ясни сигнали за настъпваща рецесия и доколко дълбока ще бъде тя? 
Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: Не бих говорил за рецесия. Това, което икономическите данни показват за 
момента е, че влизаме в период на по-бавен икономически растеж. Всички се надяваме, че търговската война САЩ-Китай 
няма да дестабилизира изцяло пазара и да създаде нов икономически смут. Ако тези две неща бъдат регулирани по начин, 
целящ устойчивост, не мисля че ще стигне до рецесия или финансова криза. Но както и вие знаете, в момента живеем в 
непредсказуемо време и е трудно нещо да бъде казано със сигурност. 
САЩ въведоха мита за някои европейски стоки. Трябва ли да разглеждаме този факт като знак за търговска война, подобна 
на тази между САЩ и Китай? 
Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: Преди няколко месеца правителството на САЩ покачи митата на европейската 
стомана и алуминий и това решение беше взето от Вашингтон без никакви възражения от Конгреса. От наша страна ние 
отговорихме като покачихме митата на някои американски стоки. Ние искаме всички тарифи да отпаднат, защото по 
никакъв начин не помагат на търговията. Новият американски тарифи ни притеснява, но това не означава, че не сме 
подготвени. За жалост, когато стане въпрос за преговори с администрацията на американския президент, нашите възгледи 
се различават на фундаментно ниво. 
Напоследък в България имаме един много чувствителен въпрос - как оценявате почти сигурното решение на Фолксваген 
да отвори новия си завод в Турция? Не нарушава ли Турция споразуменията с Европейския съюз за митнически облекчения, 
като предоставя държавна помощ 
Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: Ако трябва да бъда честен, не съм запознат с този случай толкова добре, затова 
не мисля, че е уместно да го коментирам. Но това което мога да кажа е, че Европа е континент, където законите за 
предоставяне на държавна помощ са изключително стриктни. Причината затова е, че не желаем да бъде разрушавана 
конкуренцията между компаниите в различните европейски държави. Това, което Комисията си е поставила за цел в 
момента е законите за държавно подпомагане да включват и трети държави. 
Вие сте бил премиер на вашата страна - Финландия. Наскоро ми попадна много интересен филм на Майкъл Мур за 
образованието във Финландия. Каква е тайната на Вашето образование и смятате ли, че подобен модел е приложим за 
народи с друг манталитет и култура? 
Юрки Катайген, зам.-председател на ЕК: Тайната за добрите резултати на финладнското образование е високото качество 
на обучението на учителите. При нас всички учители имат диплома от университет и самата професия е обект на уважение. 
Например, аз имам две дъщери - едната е на 10, другата на 13 години, като аз съм в непрекъснат контакт с техните учители, 
както и те с мен. Разбира се, съществуват и културни различия. Другата отличителна характеристика на образованието във 
Финландия е високото качество на общинските библиотеки, които позволяват на хората да се образоват и след училище. 
Мисля, че тези две неща могат да бъдат копирани и от други държави. Именно това беше предложено преди време и от 
Комисията. 
 
√ Гърция с най-много безработни висшисти в ЕС  
През 2018 г. Гърция е имала най-високия процент на безработица сред завършилите висше образование на възраст между 
25 и 39 години (19,9%) в Европейския съюз, показва проучване на Гръцката агенция за качество и акредитация (ADIP). 
Освен това проучването разкри, че въпреки, че много студенти са приети в университети в Гърция, малко от тях завършват. 
Това се разглежда главно поради феномена на така наречените „вечни студенти“ - поради система, която позволява на 
незавършилите студенти да удължават обучението си за неопределено време. 
Големият брой на тези студенти също така води до раздути статистически данни за броя на студентите и обяснява защо 
Гърция има най-голямото съотношение между ученици и преподаватели в сравнение с други страни от ЕС. 
Проучването показа, че делът на студентите към преподавателите е 38,7:1, докато данните на Евростат за 2017 г. показват, 
че средното съотношение в Европейския съюз е 15,4 студенти на преподавател. 
 
√ Турция започна сухопътна операция в Северна Сирия 
Турция започна сухопътна операция в Северна Сирия късно снощи. Нанесени са удари по 181-на военни цели, по данни на 
турското министерство на отбраната. 
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Поразен е и затвор, където са държани джихадисти, съобщава ръководената от кюрди коалиция в североизточна Сирия. 
Кюрдите твърдят също, че са отблъснали атака на турските войски. Съединените щати не са давали зелена светлина за 
турските действия в Сирия, заяви американският държавен секретар Майк Помпео. В общо изявление на 28-те страни 
членки - Европейският съюз призова Турция "да прекрати едностранните военни действия". 
Арабската лига се събира в събота на извънредна среща по искане на Египет, във връзка с турската офанзива в 
североизточна Сирия. При закрити врата днес ще заседава и Съветът за сигурност на ООН, по искане на 5 европейски 
държави - Великобритания, Франция, Германия, Белгия и Полша. 
 
БНР 
 
√ НСИ: Отслабване на промишленото производство, строителството и търговията на дребно през август  
Последното проучване на Националния статистически институт (НСИ) за август отчита известно отслабване на 
промишленото производство, на строителството и на търговията на дребно след доброто им представяне през юли, което 
сякаш е знак за стабилизация на икономическата експанзия в България през третото тримесечие. 
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижава през август с 
0,1% спрямо юли, когато нарасна с 0,7%, подновявайки низходящия тренд в сила от февруари насам. 
На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се свива през август с 1,3% след спад с 
1,0% месец по-рано. 
През август понижение с цели 6,6% спрямо преходния месец отбелязва добивната промишленост, производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се свива с 0,6%, докато преработващата промишленост нараства с 
0,8 на сто. Спрямо август 2018-а година производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се 
понижава с 4,6%, преработващата промишленост  - с 0,8% и добивната промишленост - с 1,3 на сто. 
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижава през август с 0,2% спрямо юли, 
когато обаче нарасна с 2,1 на сто. Продукцията от гражданското и инженерното строителство спада с 1,6%, докато 
сградното строителство нараства с 0,8%. 
На годишна строителната продукция растежът на строителството през август се забавя до 3,4% от 4,5% през юли, като 
сградното строителство нараства с цели 8,9% (спрямо август 2018-а), но при понижение с 3,6% на гражданското и 
инженерното строителство. 
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно, като през август търговията отслабва с 0,3% спрямо юли, 
след като през предходните два месеца имаше индикации за известен подем (нарастване с 1,0% през юни и с 0,7% през 
юли). 
На годишна база търговският оборот се увеличава през август с 2,0%, но след повишение с 3,8% през юли, когато отбеляза 
най-добър растеж в рамките на настоящата година. 
Слабите показатели за август все още не могат да компенсират доброто представяне на българската икономика в началото 
на третото тримесечие. 
През миналата седмица НСИ отчете стабилизация на стопанската конюнктура в България през септември на равнището от 
предходния месец с оглед подобрение на бизнес климата в строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите, 
но при влошаване в промишлеността. 
Аналогично последно проучване на Европейската комисия пък отчете подобрение на общите икономически нагласи в 
нашата страна през септември обратно към 6-месечни връх, достигнат през юли, в резултат на рязко подобрение на 
доверието на българските мениджъри от търговията на дребно и на по-сдържано подобрение в сферата на услугите, 
но  при влошаване на бизнес нагласите в промишлеността и в строителството. 
 
√ КЗК трябва да реши за сделката между "Еврохолд" и ЧЕЗ до 25 дни  
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябва да реши до 25 дни дали да одобри сделката за покупката на активите 
на ЧЕЗ България от „Еврохолд“. Това съобщи председателят на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ Асен Христов. 
След приключване на сделката акцентите в стратегията на компанията ще бъдат въвеждането на дистанционно отчитане 
на електромерите и специализирана система за бързо отстраняване на авариите: 
„Това са две от нещата, които смятаме да внедрим, и смятаме, че това, доколкото става въпрос за софтуер и обучение на 
хора, това са, може би, най-бързите неща, които бихме могли да направим. Надяваме се още в рамките на първата година, 
след като ние закупим дружеството“. 
Георги Миков, член на Енергийния борд на „Еврохолд“, от своя страна съобщи, че компанията планира инвестиции в 
електроразпределителната мрежа в размер на 270 млн. лева в периода до 2020 година и още 260 млн. лева през 
следващия регулаторен период. 
Вероятно ще се стигне до сделка 
Енергийният експерт професор Атанас Тасев прогнозира в предаването „Нещо повече“ по „Хоризонт“, че този път вероятно 
ще се стигне до сделка: 
„Работи огромен брой експерти – около 120 души, което означава, че те не купуват котка в чувал и са съвсем наясно за 
какво става въпрос… Беше декларирано и че парите са осигурени. Самият факт, че излизат на пресконференция пред елита 
на енергийната общност и обществеността като цяло, показва, че те не блъфират. Усещането, че ще се отиде към сделка е 
доста реалистично“. 
Тасев коментира, че дружеството ще купува енергия на борсата, но в регулация са достъпът и преноса по мрежите. 
„Цената на тока, която не зависи от дружеството, ще се променя и това е категорично. Един от основните фактори, които 
променят цената, са тези задължителни заплащания на емисиите въглероден диоксид, които при нас почти стигат на 
годишна база около 1 млрд. лева и то при цена на въглеродния диоксид от 25 евро за тон. Нашите въглищни  централи са 

http://bnr.bg/post/101172282
http://bnr.bg/post/101171596
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високоемисионни и на всеки мегаватчас се емитират 1,4 тона… Очевидно ще понесем тази тежест, още повече че планът 
на правителството е с всички възможни средства да се отложи прилагането на европейските изисквания относно 
затварянето на термоцентралите“. 
 
√ Прокурорската колегия единодушно допусна Гешев до финалната фаза на процедурата за избор на главен прокурор  
Прокурорската колегия единодушно допусна единствения номиниран за главен прокурор Иван Гешев до финалната фаза 
на процедурата за избор на нов Обвинител номер едно - насроченото за 24-ти октомври изслушване от Пленума на Висшия 
съдебен съвет. Решението, което е резултат от вече одобрените от съдебните кадровици положителни становища за 
притежаваните от Гешев професионални и етични качества, обяви говорителят на Прокурорската колегия Даниела 
Машева: 
"Съобразно заключенията на двата доклада относно притежаваните професионални качества, както и относно 
притежаваните нравствени качества, става ясно, че кандидатът отговаря на критериите, които са заложени в закона, които 
следва да бъдат спазени, очертаващи профилът на главния прокурор". 
Очаква се на редовното си заседание Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да обсъди и писмото на 
председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, с което той поиска информация за качеството на изготвените от 
Иван Гешев прокурорски актове. 
 
√ Безпрецедентен ръст на парите за образование в Бюджет 2020 прогнозира министър Вълчев  
Безпрецедентен ръст на парите за образование в проектобюджет 2020 прогнозира просветният министър Красимир 
Вълчев, без да уточни размера му. Парите за средно и висше образование в бюджета за тази година са около 500 млн. лв., 
коментира Вълчев и допълни: 
"Може би до две седмици ще обявим бюджета, но като цяло гледам оптимистично, предвид досегашните разговори, които 
сме водили. Това не означава, че ще решим всички проблеми. Последните години приоритет ни беше увеличението на 
възнагражденията, надявам се следващите години да има повече средства за подобряване на материално-техническата 
база, най-вече за обновяване и модернизиране на ученическите кабинети, с акцент в кабинетите по математика и 
природни науки, за ученически общежития, те са важни за привличането на ученици към системата за професионалното 
образование". 
Училищата да следят за отсъстващи 
По повод създадената психоза сред родители в някои училища в страната, довела до масово отсъствие на деца от учебни 
занимания, и във връзка с промените в механизма за взаимодействие между институциите по привличане на децата в 
учебния процес, министър Вълчев обясни, че всяко училище трябва да разработи собствен механизъм, който да 
проследява всеки ден участието на децата в учебния процес, и при отсъствия да установява какви са причините. 
Министърът на образованието коментира: 
"За съжаление, имаме училища, където средната посещаемост е 50 и под 50 процента и това ни е проблемът. От крайния 
вариант на постановлението отпаднаха думите "ежедневно" и "незабавно", но това, което искаме ние от всички училища, 
е реактивност. Всяко училище трябва да намери своята собствена рецепта". 
 
√ Мария Габриел и Бил Гейтс обсъдиха сътрудничеството в здравеопазването и чистата енергия  
Еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел обсъди със съоснователя на „Майкрософт“ Бил Гейтс 
възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на глобалното здраве и чистата енергия. 
Двамата се фокусираха върху възможностите за съвместно финансиране на клинични изпитания на лекарства срещу 
инфекциозните заболявания, разпространени най-вече в Африка, на юг от Сахара. 
Габриел и Гейтс разискваха и значимостта на бюджета за изследвания и иновации, който е от съществено значение за 
изпълнението на „зелената сделка“. 
Фондацията на Бил Гейтс възнамерява да увеличи своята част от бюджета с 20 милиарда долара на година. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ НОИ броил над 4 млн. лв. за трудови злополуки 
Сумата от 4 367,1 млн. лева са изплатените от Националния осигурителен институт средства за трудови злополуки за 
първите шест месеца на тази година, заявиха за „Монитор“ от института. 
Такъв тип обезщетение през този период от време са получили 2387 души. От януари до юни 2018 година пък парите, 
изплатени от НОИ за обезщетения вследствие на трудова злополука, са били 4 336,7 млн. лева, или с 30 хиляди лева по-
малко спрямо тази година, а обезщетение са получили 2685 души. От статистиката става ясно, че пострадалите от януари 
до юни 2018 г. са с 298 души повече спрямо същия период на 2019-а. 
Общо 33-ма са загиналите вследствие на трудова злополука, показват още данните на НОИ за първото шестмесечие на 
тази година. Според тях една трета от загубилите живота си са били в столицата. Загиналите на работното място в София 
са 7, а 3-ма са починалите в София-област. Няма хора останали инвалиди вследствие на злополуки на работното място през 
този период. 
Общо 62 442 пък са дните, в които пострадалите са били във временна нетрудоспособност. Тя зависи от тежестта на 
трудовата злополука, което определя и колко време и какъв размер на помощ получава пострадалият, разясниха от 
осигурителния институт. 
От началото на годината до юли в страната са станали 1300 трудови злополуки, като 528 от тях са с жени, а 772 са 
инцидентите с мъже. Точно 1052 от злополуките са станали на работното място, а 248 на път за работа, уточниха от 
Националния осигурителен институт. 
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От разделението по работни сектори в страната най-голям брой – 89 злополуки, са станали в сухопътния транспорт, 
следвани от 85 в държавното управление и 72 злополуки в хуманното здравеопазване. В столицата, където е и най-
голямата концентрация на работна ръка, са станали най-много трудови инциденти – 448, следва Пловдив със 137 и на трето 
място се нарежда Варна с 91 злополуки. 
В Разград пък са най-малко пострадалите на работното място – само 5. В София най-много са злополуките в сектора на 
търговията на дребно – 42 , а злополуките в сектора на държавното управление пък са 37. В Пловдив 22 от инцидентите са 
в сухопътния транспорт. 
Статистиката обаче не обхваща хората, които работят „на черно“ – без трудови договори и регламентирани условия на 
труд. Логично това са и много рискови работни места поради отсъствието на ангажимент от страна на работодателя дори 
на хартия да спазва изискванията на закона за осигуряване на безопасност на работното място. 
При наличие на договор определянето на една злополука като трудова дава основание на пострадалия или на неговите 
наследници да търсят обезщетение както по линия на НОИ, така и във връзка с чл. 200 от Кодекса на труда. За вреди от 
трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна нетрудоспособност, трайна 
неработоспособност над 50 на сто или смърт на служител, работодателят отговаря имуществено, независимо от това дали 
друг негов работник има вина за настъпването им. Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е по време на 
регламентирана работна почивка. 
 
√ Търсят млади предприемачи със състезание  
Варна става арена на състезание за млади предприемачи. Startup Ventures Varna е първото по рода си събитие, в което 
участниците ще получават реален шанс да стартират свой бизнес в рамките само на три дни. Терен на състезанието е 
Морското казино във Варна, а датите на провеждане са от 15 до 17 ноември. 
Участващите ще имат 54 часа, в които да разгърнат идеите си пред жури. Събитието дава уникален шанс на 
предприемачите да се запознаят с потенциални спонсори, бъдещи колеги и ментори с дългогодишен опит в бизнес 
средите. 
Целта на организаторите е да покажат на младите предприемачи основите на бизнес планирането, да изведат на преден 
план преимуществата на продукта им, както и да им осигурят реална обратна връзка с потенциални клиенти. 
Участниците в Startup Ventures Varna могат да разчитат на помощта на утвърдени ментори. Задачата им е да напътстват 
участниците в развиването на идеи и да ги научат как да изградят своите продукти/ услуги, да направят свое маркетинг 
проучване и да положат основите на своя бизнес план. 
Бизнес идеите, които се очакват от участниците, са основно в следните сфери: Изкуствен Интелект, Blockchain, 
Възвръщаема енергия, Образователни продукти, Корпоративни продукти, Финансови продукти, Роботика, Софтуерни 
Услуги и други. 
Възрастовата граница на участниците е от 18 до 30 години, като не е от значение какво е завършеното им образование. 
Желателно е да се включат със свои бизнес идеи или да се присъединят към сформиран екип по време на събитието. 
 
√ 1000 лева при раждане за осигурени майки 
Държавата да плаща таксите за ясли и градина, предлагат експерти 
Еднократното обезщетение при раждане да стане 1000 лв., но само за осигурените майки и да се премахне доходния 
критерий, за да има детски добавки за всички. Това предложиха експертите на последното заседание на Националния 
съвет по демографска политика към Министерския съвет. 
Помощите на семействата с едно дете в момента са 40 лв, а на тези с две - 90 лв. Семействата с три деца получават 135 лв. 
Тези параметри са за домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек. Семействата с доходи от 400,01 до 500 лв. на 
човек пък получават 80% от пълния размер на помощта. Според разчетите на експертите ще са необходими допълнителни 
55 млн. лв. 
Друга мярка, която се предлага е да се дават по 1000 лв. еднократна помощ при раждане, но само на осигурените майки. 
останалите ще взимат както сега - по 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ и 300 лв. за трето. За целта ще са необходими 
допълнителни 34 млн. лв. през следващата година, като очакваните резултати са, че по този начин ще се насърчи 
раждането на деца и насърчаване на отговорното родителство на работещите и осигурените. 
Да има данъчни облекчения от 1200 лв. за всяко второ и последващо дете родено след 1 януари 2019 г. е друго 
предложение на експертите и така в семейството могат да остават по още 100 лв. на месец. 
"От ражданите годишно около 62 хил. деца близо половината втори или последващи деца. Годишно общата данъчна 
отстъпка от прилагането на мярката не надхвърля сумата от 37,2 млн. лв.", пише още в доклада на експертите. 
Предлага се и данъчно облекчение на ипотечните заеми на млади семейства. 
Предвидената подкрепа е 2000 лв. при раждане на второ дете, 5000 при трето и по 2000 при всяко следващо.  
Друга мярка е предоставяне на преференциални заеми и стипендии на студенти в български висши училища, но срещу 
ангажимент да работят 5 години у нас. 
Експертната група предлага и безплатни детски ясли и градини - идеята е държавата да възстановява финансовите средства 
на общините в размера на таксите, които плащат родителите, но определени като държавен стандарт. За тези, които 
посещават детски ясли и градини, където таксите са по-високи, да им се възстановяват от държавата по държавни 
стандарти. Предвижда се и частично поемане на престоя в частни детски ясли и градини в размер на държавния стандарт 
за такса за ясли и градини. 
Въвеждане на самостоятелни практики на патронажните сестри, осигуряване на статут на здравноосигурени на всички 
неосигурени бременни жени и на майките до навършването на една година на децата, разширяване и адекватно 
остойностяване на дейностите по програмата за майчино здравеопазване чрез увеличаване на броя на ултразвуковите 
изследвания с две допълнителни, скринингов тест на щитовидната жлеза при желана бременност и др. са част от мерките. 
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√ България с 23 условия към Скопие за ЕС 
Даваме на съседите зелена светлината за преговорите, угасваме я при неизпълнение на исканията 
България поставя 23 условия на Северна Македония за приемането й в ЕС. В същото време страната ни дава зелена 
светлина за това югозападната ни съседка и Албания да започнат преговори за влизане в Съюза. Това стана ясно от рамкова 
позиция, приета от правителството в сряда. 
В нея ясно е записано, че България ще подкрепи двете страни на предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел 
на 17 октомври за стартиране на преговорите. Последващите действия на държавата ни обаче ще се ръководят от това 
дали Скопие изпълнява конкретни условия, очертани в рамковата позиция. 
Основните ни претенции към Северна Македония са шест, а останалите касаят конкретни действия на съвместната 
комисия, която бе създадена съгласно Договора за добросъседство. От нея се изисква да излезе с мерки в определени 
срокове. България иска от Скопие да няма претенции, че у нас има македонско малцинство и да промени част от текстовете 
в учебниците си по география, история и литература, които са свързани с определени национални герои или събития. Сред 
тях са Гоце Делчев и Илинденско-Преображенското въстание. Във вербална нота до страните членки на ООН Скопие трябва 
да посочи, че краткото име на страната няма нищо общо с географския регион Северна Македония, част от който се намира 
в пределите на България. Друго изискване към югозападната ни съседка е да премахне от табели и надписи върху 
паметници, паметни плочи и сгради текстове, насаждащи открито омраза към страната ни, например такива, съдържащи 
квалификации като „българския фашистки окупатор“. Очакваме да се задейства и процес на реабилитация на жертвите на 
югославския комунистически режим, репресирани поради българското им самосъзнание. Както и процедура по 
осветляване на сътрудниците от днешна Северна Македония на службите за сигурност на бивша Югославия. Относно 
преговорния процес с Албания в позицията е записано, че той следва да бъде обвързан с реален напредък по отношение 
на по-нататъшните стъпки за гарантиране правата на българското национално малцинство. „Очакваме правата на 
българското национално малцинство да бъдат максимално гарантирани, включително изучаването, без поставяне на 
административни пречки, на книжовния български език като майчин в регионите, традиционно населявани от тях, като 
Голо Бърдо, Гора, Преспа, Корча, Кукъс, Елбасан“, пише в позицията на правителството. 
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева коментира приетия документ с думите, че правителството, 
признавайки Северна Македония като държава, подкрепя нейната европейска и евроатлантическа интеграция, но трябва 
да се преодолее говорът на омразата в публичното пространство. Колегата й Красимир Каракачанов, който е и лидер на 
ВМРО, също каза, че скоростта на преговорите за приемането в ЕС зависи изцяло от Северна Македония. Той обобщи 
позицията ни с думите, че „Северна Македония продължава към ЕС като играч с жълт картон, но България държи 
червения“. Захариева пък уточни, че позицията на правителството ще бъде изпратена и на депутатите, които пък се очаква 
в четвъртък да гласуват своя декларация по темата. В документа е записано, че България категорично подкрепя 
започването на преговори за присъединяване в ЕС на Северна Македония и Албания. Обръща се обаче внимание, че 
евроинтеграцията няма да се случи за сметка на изопачаване на исторически събития, документи и артефакти, както и на 
ролята и възгледите на личности от българската история. В тази връзка НС също призовава Скопие да прилага ефективно 
Договора за добросъседство, а Тирана да приеме бързо вторичното законодателство за малцинствата, така че да се даде 
гаранция на родното малцинство там да изучава без пречки книжовен български език. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Над 970 лв. е средният осигурителен доход за август  
Размерът на средния осигурителен доход за страната за август, 2019 г. е 972,20 лв., обявиха от Националния осигурителен 
институт. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 септември, 2018 г. до 31 август е 2019 г. е 953,27 лв.  
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец септември 2019 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Борсите в Европа отчитат ръст, но несигурността остава  
Основните индекси на водещите европейски борси записаха повишения в сряда на фона на добрите отчети на няколко 
компании, но несигурността преди утрешните търговските преговори между САЩ и Китай продължи да влияе на пазарите, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,86 пункта, или 0,49%, до 380,57 пункта.  Немският DAX се повиши с 
126,98 пункта, или 1,06%, до 12 097,18 пункта. Френският CAC 40 напредна с 42,09 пункта, или 0,77%, до 5 498,71 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 36,17 пункта, или 0,51%, до 7 179,32 пункта. 
Борсата в Лондон записа по-ниски печалби от останалите европейски борси, след като паундът поскъпна на фона на 
информацията, разпространена от някои медии, че ЕС е готов да направи голям компромис в преговорите за Брекзит. 
„Изглежда, че пазарите смятат, че дори и да няма постигнато споразумение за Брекзит до края на седмицата или месеца, 
излизането на Великобритания от ЕС ще бъде отложено и разделянето без сделка ще бъде отложено поне в краткосрочен 
план“, коментира Майкъл Хюсън, главен пазарен анализатор на CMC Markets 
Несигурността около Брекзит и нарастващите опасения около икономическите щети от търговската война между САЩ и 
Китай доведоха до 3-процентов спад на STOXX 600 през октомври, с което бяха заличени натрупаните през септември 
печалби. 
Днес индексът обаче беше подкрепен от британската хазартна група GVC, чиито акции поскъпнаха с 3,87%, след като 
компанията повиши прогнозата си годишна печалба за втори път в рамките на три месеца. 
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Междувременно акциите на Холандската платформа за доставка на храна Takeaway.com поскъпнаха с 0,57%, след като 
фирмата отчете 87-процентов ръст на поръчките в третото тримесечие. Новината подкрепи и другите компании от сектора, 
като книжата на Just Eat и Delivery Hero поскъпнаха съответно с 1,85% и 0,85%. 
Сериозен спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник, след като надеждите за сериозен 
напредък в търговките преговори между САЩ и Китай бяха попарени от новите санкции на Вашингтон, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 313,98 пункта, или 1,19%, до 26 164,04 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 изтри 45,73 пункта от стойността си, или 1,56%, завършвайки сесията при ниво от 2 893,06 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 132,52 пункта, или 1,67%, до 7 823,78 пункта. 
Дотук се стигна, след като в понеделник САЩ разшири черния си списък с 28 китайски организации, сред които група 
компании, разработващи технологии за лицево разпознаване и други форми на изкуствен интелект, въвлечени в 
нарушенията на човешките права, които Китай извършва срещу уйгурите и други представители на мюсюлманското 
малцинство. Пекин от своя страна съобщи, че скоро може да предприеме ответни мерки. 
Загуби във вторник бяха регистрирани в банковия сектор, като акциите на Citigroup, Bank of America и J.P. Morgan Chase 
поевтиняха съответно с 2,57%, 2,40% и 2,23%. Индустриалния сектор също на S&P 500 изтри 1,6% от стойността си, след 
като книжата на Caterpillar и Deere поевтиняха с 1,90% и 0,95%. 
Технологичния сектор също записа лоша сесия, като акциите на Facebook, Amazon и Alphabet поевтиняха с 1,07%, 1,57% и 
1,50%. Производителите на чипове Qualcomm и Nvidia се разделиха с 4,57% и 3,85% от стойността си. 
Смесени резултати в Азия 
Основните борсови индекси на пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в сряда на 
фона на новата ескалация на напрежението между САЩ и Китай, предаде Маркетоуч. 
„Последните развития по търговския конфликт предполагат, че от позицията на президента Тръмп постигането на 
търговска сделка на този етап няма да му донесе достатъчно голяма политическа победа, от която той има нужда, за да 
подсили шансовете си на предстоящите избори на фона на икономическите и политическите бури, пред които е изправен. 
За това той отново тръгна в атака.“, коментира Стивън Инес от AxiTrader. 
Водещият индекс в континентален Китай Shanghai Composite се повиши с 11,29 пункта, или 0,39%, до 2 924,86 пункта , 
докато по-малкият Shenzhen Composite напредна с 10,46 пункта, или 0,65%, до 1 609,10 пункта. Хонконгският Hang Seng се 
понижи с 210,59 пункта, или 0,81%, до 25 682,81 пункта. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 131,40 пункта, или 0,61%, до 21 456,38 пункта, 
след като акциите на Softbank, Inpex и Rakuten поевтиняха съответно с 0,79%, 2,36% и 2,68%. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 изтри 46,70 пункта от стойността си, или 0,71%, до 6 546,70 пункта, като цената на 
книжата на Beach Energy и BHP падна с 2,44% и 1,35%. 
Борсата в Южна Корея остана затворена заради национален празник 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 2,42 пункта, или 0,43%, до 558,63 пункта. BGBX40 изтри 0,21 пункта от стойността си, или 0,19%, достигайки ниво от 
110,97 пункта. BGTR30 се понижи с 0,71 пункта, или 0,14%, до 499,90 пункта. BGREIT записа спад от 0,38 пункта, или 0,30%, 
до 127,04 пункта. 
 
√ "Хейс травъл" придобива всички британски клонове на "Томас Кук" 
Британският туроператор "Хейс травъл" (Hays Travel) ще придобие всички 555 клона на фалиралия "Томас Кук" (Thomas 
Cook) във Великобритания, информираха ТАСС и Франс прес. 
"Хейс травъл" е най-големият независим туроператор в Обединеното кралство и е начело на консорциума на независимите 
британски туроператори "Хейс травъл" индипендънс груп (Hays Travel Independence Group). Към момента компанията вече 
е назначила на работа над 400 бивши служители на "Томас Кук", информира БТА. 
Основаната през 1841 г. компания Томас Кук обяви фалит на 23 септември, след като не успя да осигури нов кредит за 
погасяване на дълговете си. Финансовите проблеми, които туроператорът имаше от години, се засилиха на фона на 
конкуренцията от нискобюджетните авиолинии и услуги като "Еърбиенби" (Airbnb). Заради фалита около 20 000 души по 
целия свят загубиха работата си, включително близо 9000 във Великобритания. 
 
√ Саудитска Арабия възстановява напълно добива на петрол до края на ноември  
Саудитското производство на петрол ще бъде изцяло възстановено до края на ноември, заяви днес пред Си Ен Би Си 
главният изпълнителен директор петролния гигант Сауди Арамко (Saudi Aramco) Амин Насер. 
До края на ноември ще достигнем 12 милиона барела дневно, което е максималният ни устойчив капацитет, каза пред Си 
Ен Би Си Насер на конференцията "Петрол и пари" в Лондон. 
Саудитска Арабия е най-големият в света износител на петрол. 
Страната, която е членка на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), добива значително под 12-те 
милиона барела дневно като част от координираното споразумение между петролния картел и страни производителки 
извън него, които се догориха да намалят добива, за да подкрепят цената на черното злато. 
През нощта на 14 септември предприятия на петролния гигант Сауди Арамко (Saudi Aramco) в източната част на Саудитска 
Арабия бяха атакувани от 10 безпилотни летателни апарата, припоомня БТА. Йеменските бунтовници хуси поеха 
отговорността за нападенията, но според Вашингтон и Рияд, зад нападенията стои Техеран. Иран отхвърля обвиненията 
като безпочвени. 
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Главният изпълнителен директор на най-голямата петролна компания в света изрази притеснения от липсата на 
"международна решимост" срещу извършителите на нападенията срещу съоръженията на Арамко, които накараха 
компанията да намали производството си и вдигнаха цените на петрола с близо 20 процента. 
Нападенията нямат последици за планираното първично публично предлагане (ППП) на държавния петролен гигант, каза 
Насер. 
Отлаганото няколко пъти ППП, за което се говори още от 2016 година, би било най-голямото в света. 
Очаква се Арамко да внесе проспекта за излизане на борсата до края на месеца според информации в медиите. 
 
√ 12 държави от ЕС се обединяват в общ проект за подобряване на пътната безопасност  
Дванадесет европейски страни обединяват сили, за да обменят находчиви идеи за подобряване на безопасността по 
пътищата, като част от новия проект, финансиран от Европейския съюз, който беше обявен днес в Брюксел. Това съобщи 
представителството на ЕК в България.  
Въпреки че европейските пътища са най-безопасните в света и безопасността по пътищата значително се е повишила в 
последните десетилетия, броят на жертвите и на тежко ранените по пътищата ни все още е прекалено висок. Над 25 000 
души загиват при пътни инциденти през 2018 година. Това е с 21 на сто по-малко спрямо 2010 година, но същевременно 
представлява само 1 на сто спад в сравнение с 2017 година.  
Има съществени разлики в показателите за пътна безопасност на отделните държави-членки на ЕС. Тригодишният проект 
за обмен в областта на пътнотранспортната безопасност цели да се заеме с тези несъответствия и ще свързва експерти от 
Австрия, България, Франция, Гърция, Ирландия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Швеция. 
Транспортните експерти от дванадесетте участващи държави ще работят заедно, споделяйки най-добрите практики за 
ограничаване на скоростта, изграждане на безопасна инфраструктура и за подобряване на правоприлагането, събирането 
на данни, както и безопасността на пешеходците и колоездачите в градските райони.  
Европейският комисар по транспорта Виолета Булц коментира: "Трябва заедно да работим за дългосрочната цел "нулева 
смъртност" - до 2050 г. броят на загиналите и тежко ранените да бъде почти нула - и това означава обединяване и обмен 
на най-добри практики. Проектът за обмен в областта на пътнотранспортната безопасност в Европейския съюз 
първоначално ще предостави ценна помощ на шест държави членки, които са решени да подобрят показателите си за 
пътна безопасност през следващите три години. Комбинирайки високото равнище на политическа ангажираност с 
постоянния обмен между националните експерти, този проект представлява една уникална възможност за справяне с 
предизвикателствата, свързани с превишаването на скоростта, безопасността на инфраструктурата и подобряването на 
безопасността за уязвимите участници в движението като пешеходци и колоездачи".  
Проектът се ръководи от Европейския съвет по пътната безопасност, водеща неправителствена организация в сферата на 
пътнотранспортната безопасност, която работи с експерти от целия Европейски съюз. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- По какви схеми действат ало-измамниците и защо продължават да им вярват? 
- 32 машинисти напуснаха БДЖ от началото на годината. Задава ли се кадрова криза? 
- Местни избори 2019-та: Ивайло Калфин в битката за Столичния общински съвет; 
- Поглед към Токио: как Дейвид Хъдълстоун спечели квота за България в спортната гимнастика. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Дебатът за Кърджали. Очаквайте Антон Хекимян и специалното ни студио на Централния площад с основните 

претенденти за кметския стол; 
- След провокацията в няколко училища - кой е отговорен за паниката сред родителите и как институциите си 

свършиха работата - в студиото, председателят на Агенцията за закрила на детето Елеонора Лилова; 
- Как приключи сагата с незаконната тераса на бившия шеф на Антикорупционната комисия Пламен Георгиев? 
- Как семейство ветеринари от Бургас лекува пострадали диви животни? 
- На живо: Ученици помагат на хора, изпаднали в нужда. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След разследването на NOVA за „ало" мафията: Белезници за телефонните измамници от Ветово! Кои са 

арестуваните и какви са били схемите им? 
- 2-годишно дете падна от двуетажно легло в частна занималня. Инцидент или липса на контрол? 
- Напрежение и сред родители в Пазарджик. На живо - кой всява паниката? 
- Удар върху туризма. Ще има ли още фалити и как държавата ще спасява следващия сезон? Гост - министър 

Николина Ангелкова. 
- Скрита камера на NOVA. Защо продължава да се нарушава забраната за пушене на обществени места и защо 

контролните органи не реагират на сигналите? 
- Недоволство заради нова наредба за храненето в яслите и детските градини. Готви ли се промяна, при която да 

отпадне задължителният държавен стандарт? 
- Война опасно близо до България? Какво ще се случи след като Турция започна операция в Сирия? 
- Истории в картини по фасади на сгради. На живо - кой разкрасява с графити жилищни блокове в София? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 10 октомври 
София. 
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- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 9.00 в зала „Музейна" на БЧК на бул. „Джеймс Баучер"-76 Столичната организация на Български червен кръст 

организира дискусионен форум на тема: „Форми за превенция на агресията в училищата". 
- От 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ще се проведе заседание на ВСС. 
- От 10:00 часа в НДК, ет. 5, ще се състои откриване на десетото юбилейно издание на единствения браншови 

кариерен форум в България за специалисти в аутсорсинг сектора - „Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и 
Аутсорсинг" 2019 г. 

- От 10:30 часа на бул. „Цариградско шосе" № 72, Научен комплекс 2 - БАН, ще се състои откриването на първия в 
България Демонстрационен павилион с почти нулево енергийно потребление. 

- От 10.45 часа в сградата на Министерството на енергетиката - София, ул. „Триадица" №8, министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова и гръцкият й колега - министърът на енергетиката и околната среда Константинос 
Хадзидакис ще подпишат в София Междуправителствено споразумение за установяване на данъчен режим по 
отношение на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България. 

- От 11:00 часа в зала „Конферанс 1/5" на Парк хотел „Москва", министърът на труда и социалната политика Бисер 
Петков ще открие Конференция за представяне на резултатите от прогнозите за развитието на пазара на труда за 
периода 2020-2034 година. 

- От 12:00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще участва в 
представяне на резултатите от направеното проучване на тема „Българският тежкотоварен сектор". 

- От 14.00 часа ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и 
произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. 

- От 14.30 ч. в зала 238 на Народното събрание Временната анкетна комисия за БНР ще изслуша главния прокурор 
Сотир Цацаров. 

*** 
Асеновград. 

- От 10.00 часа в центъра на града ще бъде открита предизборна шатра на Коалиция „БСП за България" и д-р Емил 
Караиванов. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД 
ръководството на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД има удоволствието да Ви покани на официалното 
представяне на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК 
инфраструктура", на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация- Варна" ООД.В рамките на проекта 
на обща стойност 138,4 млн. лева ще бъдат реконструирани 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи, 
изградена канално-помпена станция и 81 км канализационни мрежи. 

*** 
Велико Търново. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на представителите на Коалиция "БСП за 
България", АБВ, "Движение 21", с участието на Весела Лечева, кандидат за кмет на Велико Търново и 
председателят на партия АБВ Румен Петков. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в Градската концертна зала на общината, Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, съвместно с Областна администрация - Враца и Община Враца, организира Форум на тема: 
„Проектите за качествено и достъпно водоснабдяване - ефективни политики за развитие на община Враца". 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.15 часа читалище „Братство" ще се проведе пресконференция на Местна коалиция "ГЕРБ, СДС, ВМРО, ДБГ, 
ЗНС, Обединени земеделци". 

*** 
Радомир. 

- От 09.00 часа в АК „Електрик" министърът на образованието Красимир Вълчев ще присъства на демонстрация на 
обучение на ученици от професионалната гимназия „Н.Й.Вапцаров" и ПГ по транспорт „Ю. Гагарин". По-късно 
министърът ще посети Брезник и Трън. 

*** 
Разград. 

- От 11.00 часа ще се проведе месечният брифинг на директора на ОДМВР. 
*** 
Смолян. 

- От 09.00 часа в Сесийна зала на Общината, ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 10.00 във фоайето на РДТ „Николай Хайтов", ще се проведе изложение на фермерски продукти. 

*** 
Търговище. 
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- От 10.00 часа в двора на Комплекса за психично-здравни грижи в общността кв. Бряг ще се проведе Есенен празник 
на приятелството. 

*** 
Шумен. 

- От 10:00 часа с Ден на отворените врати и изложба Държавен архив Шумен ще отбележи Деня на архивите в 
България. 


