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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: Ще има ефект от прекратяването на договорите с американските ТЕЦ-ове 
Прекратяването на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергията от страна на държавата, сключени с 
американските ТЕЦ-ове „Контурглобал Марица Изток 3” и „AES Марица изток 1”, ще има реален ефект върху цената на 
електроенергията у нас. Такова мнение изрази председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев в предаването „Плюс-Минус. Коментарът след новините”. 
„Със сигурност ще има реален ефект. Достатъчно е да видим финансовите отчети на тези централи, да видите едни много 
сериозни парични потоци, които неправомерно се изземват от домакинствата, икономиката и индустрията и по силата на 
тези договори, сключени в миналото се дават на 2 предприятия”, заяви Велев. 
„За двете централи годишно надплащаме 700 милиона лева. Това го плащат домакинствата, икономиката, индустрията. 
Това са едни пари, които неправомерно се вземат от хората и се дават на тези 2 предприятия. Само за „Контурглобал” са 
301 милиона”, заяви Велев.   
Той обясни, че от АИКБ приветстват решението на правителството и се надяват на бърза развръзка. 
„Вярваме, че сегашната ситуация влошава конкурентната позиция на българската индустрия. Тази висока цена на 
електроенергията възпрепятства инвестициите, а не развалянето на такива договори, които противоречат на правото на 
ЕС”, каза Велев. 
„Българското правителство е наело много авторитетна международна консултантска компания. Тя потвърждава нашите 
разчети, че инвестицията е изплатена. Оттук нататък ако някой ще получава държавна помощ, тя трябва да бъде 
санкционирана, трябва да бъде одобрена по правилата на ЕС. Защо точно тази компания да получава държавна помощ, а 
не някоя друга?”, попита Велев. 
„Когато една компания е облагодетелствана, защото тя е облагодетелствана и то неправомерно – българските 
домакинства плащат 100 милиона отгоре за ток, индустрията – 200 млн., и тези 300 милиона отиват в една компания. 
Естествено е това предприятие да се чувства много комфортно така и да прави всичко възможно да запази тази ситуация, 
колкото се може по-дълго. Нормално е да се запитаме в свободна държава ли живеем, или сме роби? Трудът на хората се 
ограбва”, заяви Велев. Според него ако компанията не се съгласи доброволно, договорът трябва да бъде прекратен 
едностранно. 
„Такава практика в ЕС вече имаше. В Полша, в Унгария съществуваха подобни договори. Те се прекратиха. Където имаше 
подобни договори, те се спечелиха от държавите. За нас няма никакъв риск да загуби държавата, ако се действа по този 
утвърден механизъм, който в ЕС вече е проигран”, коментира председателят на АИКБ. 
Велев подчерта, че само за договора с „Марица Изток 3” надплащането е 9 лева на мегават часа.   
„С тези договори цената ще е много по-скъпа отколкото без тях”, каза Велев относно тезата, че токът от въглища така или 
иначе ще поскъпва заради поскъпването на квотите. 
Относно това защо ЕК няма до момента позиция по темата, Велев подчерта, че страната ни трябва да побърза преди да се 
появи такава позиция. 
„ЕК глобява държавата, защото е дала неправомерно тази държавна помощ на определени компании”, обясни Велев. 
Ако се прекратят договорите, няма да има непазарно изземване и свръх обогатяване на една компания, смята още Велев. 
„Няма да има такива свръх печалби в една компания, а ще има по-добра цена на електроенергията за всички – и за 
домакинствата, и за индустрията”, каза председателят на АИКБ. 
Освен това според него страната ни трябва да върви организирано и планирано към нисковъглеродна икономика. 
„В противен случай тя ще ни връхлети с тежки последствия. Квотите ще стигнат до 60 евро за тон. Ако не предприемем 
организирани действия, това ще ни се стовари изневиделица и ще бъдат много тежки последствия. Синдикатите го 
разбират много добре, затова сме вписали този текст: „Включване на България в програмата „Въглищни региони в 
преход””, която се подпомага от ЕС”, уточни Васил Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик 
 
√ Васил Велев: Ще има ефект от прекратяването на договорите с американските ТЕЦ-ове 
Прекратяването на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергията от страна на държавата, сключени с 
американските ТЕЦ-ове „Контурглобал Марица Изток 3” и „AES Марица изток 1”, ще има реален ефект върху цената на 
електроенергията у нас. Такова мнение изрази председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев пред NOVA. 

https://nova.bg/amp/news/view/2019/10/14/265422/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
https://nova.bg/news/view/2019/10/14/265422/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
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„Със сигурност ще има реален ефект. Достатъчно е да видим финансовите отчети на тези централи, да видите едни много 
сериозни парични потоци, които неправомерно се изземват от домакинствата, икономиката и индустрията и по силата на 
тези договори, сключени в миналото се дават на 2 предприятия”, заяви Велев. 
„За двете централи годишно надплащаме 700 милиона лева. Това го плащат домакинствата, икономиката, индустрията. 
Това са едни пари, които неправомерно се вземат от хората и се дават на тези 2 предприятия. Само за „Контурглобал” са 
301 милиона”, каза Велев. Той обясни, че от АИКБ приветстват решението на правителството и се надяват на бърза 
развръзка. 
„Вярваме, че сегашната ситуация влошава конкурентната позиция на българската индустрия. Тази висока цена на 
електроенергията възпрепятства инвестициите, а не развалянето на такива договори, които противоречат на правото на 
ЕС”, каза Велев. 
„Българското правителство е наело много авторитетна международна консултантска компания. Тя потвърждава нашите 
разчети, че инвестицията е изплатена. Оттук нататък ако някой ще получава държавна помощ, тя трябва да бъде 
санкционирана, трябва да бъде одобрена по правилата на ЕС. Защо точно тази компания да получава държавна помощ, а 
не някоя друга?”, попита Велев. 
„Когато една компания е облагодетелствана, защото тя е облагодетелствана и то неправомерно – българските 
домакинства плащат 100 милиона отгоре за ток, индустрията – 200 млн., и тези 300 милиона отиват в една компания. 
Естествено е това предприятие да се чувства много комфортно така и да прави всичко възможно да запази тази ситуация, 
колкото се може по-дълго. Нормално е да се запитаме в свободна държава ли живеем, или сме роби? Трудът на хората се 
ограбва”, заяви Велев. Според него ако компанията не се съгласи доброволно, договорът трябва да бъде прекратен 
едностранно. 
„Такава практика в ЕС вече имаше. В Полша, в Унгария съществуваха подобни договори. Те се прекратиха. Където имаше 
подобни договори, те се спечелиха от държавите. За нас няма никакъв риск да загуби държавата, ако се действа по този 
утвърден механизъм, който в ЕС вече е проигран”, коментира председателят на АИКБ. Велев подчерта, че само за договора 
с „Марица Изток 3” надплащането е 9 лева на мегават часа.   
„С тези договори цената ще е много по-скъпа отколкото без тях”, каза Велев относно тезата, че токът от въглища така или 
иначе ще поскъпва заради поскъпването на квотите. Относно това защо ЕК няма до момента позиция по темата, Велев 
подчерта, че страната ни трябва да побърза преди да се появи такава позиция. 
„ЕК глобява държавата, защото е дала неправомерно тази държавна помощ на определени компании”, обясни Велев.  
Ако се прекратят договорите, няма да има непазарно изземване и свръх обогатяване на една компания, смята още Велев. 
„Няма да има такива свръх печалби в една компания, а ще има по-добра цена на електроенергията за всички – и за 
домакинствата, и за индустрията”, каза председателят на АИКБ. 
Освен това според него страната ни трябва да върви организирано и планирано към нисковъглеродна икономика. 
„В противен случай тя ще ни връхлети с тежки последствия. Квотите ще стигнат до 60 евро за тон. Ако не предприемем 
организирани действия, това ще ни се стовари изневиделица и ще бъдат много тежки последствия. Синдикатите го 
разбират много добре, затова сме вписали този текст: „Включване на България в програмата „Въглищни региони в преход”, 
която се подпомага от ЕС”, уточни Васил Велев. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът очаква положителен ефект от прекратяването на договорите с американските ТЕЦ-ове  
Прекратяването на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергията от страна на държавата, сключени с 
американските ТЕЦ-ове „Контурглобал Марица Изток 3” и „AES Марица изток 1”, ще има реален ефект върху цената на 
електроенергията у нас. Това обяви председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев пред Нова телевизия. 
"Достатъчно е да видим финансовите отчети на тези централи, да видите едни много сериозни парични потоци, които 
неправомерно се изземват от домакинствата, икономиката и индустрията и по силата на тези договори, сключени в 
миналото се дават на 2 предприятия. За двете централи годишно надплащаме 700 милиона лева. Това го плащат 
домакинствата, икономиката, индустрията. Това са едни пари, които неправомерно се вземат от хората и се дават на тези 
2 предприятия. Само за „Контурглобал” са 301 милиона”, заяви Велев.   
Той обясни, че от АИКБ приветстват решението на правителството и се надяват на бърза развръзка. 
„Вярваме, че сегашната ситуация влошава конкурентната позиция на българската индустрия. Тази висока цена на 
електроенергията възпрепятства инвестициите, а не развалянето на такива договори, които противоречат на правото на 
ЕС. Българското правителство е наело много авторитетна международна консултантска компания. Тя потвърждава нашите 
разчети, че инвестицията е изплатена. Оттук нататък ако някой ще получава държавна помощ, тя трябва да бъде 
санкционирана, трябва да бъде одобрена по правилата на ЕС. Защо точно тази компания да получава държавна помощ, а 
не някоя друга?”, попита Васил Велев. 
 
Economic.bg 
 
√ Велев: Прекратяването на договорите с американските централи ще има реален ефект върху цените на тока 
За двете централи годишно надплащаме 700 милиона лева, твърди председателят на АИКБ  
Прекратяването на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергията от страна на държавата, сключени с 
американските ТЕЦ-ове „Контурглобал Марица Изток 3” и „AES Марица изток 1”, ще има реален ефект върху цената на 
електроенергията у нас. Такова мнение изрази председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Васил Велев, в предаването „Плюс-Минус. Коментарът след новините”. 
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„Със сигурност ще има реален ефект. Достатъчно е да видим финансовите отчети на тези централи, да видите едни много 
сериозни парични потоци, които неправомерно се изземват от домакинствата, икономиката и индустрията и по силата на 
тези договори, сключени в миналото се дават на 2 предприятия”, заяви Велев. 
„За двете централи годишно надплащаме 700 милиона лева. Това го плащат домакинствата, икономиката, индустрията. 
Това са едни пари, които неправомерно се вземат от хората и се дават на тези 2 предприятия. Само за „Контурглобал” са 
301 милиона”, заяви Велев. 
Той обясни, че от АИКБ приветстват решението на правителството и се надяват на бърза развръзка. 
„Вярваме, че сегашната ситуация влошава конкурентната позиция на българската индустрия. Тази висока цена на 
електроенергията възпрепятства инвестициите, а не развалянето на такива договори, които противоречат на правото на 
ЕС”, каза Велев. 
„Българското правителство е наело много авторитетна международна консултантска компания. Тя потвърждава нашите 
разчети, че инвестицията е изплатена. Оттук нататък ако някой ще получава държавна помощ, тя трябва да бъде 
санкционирана, трябва да бъде одобрена по правилата на ЕС. Защо точно тази компания да получава държавна помощ, а 
не някоя друга?”, попита Велев. 
„Когато една компания е облагодетелствана, защото тя е облагодетелствана и то неправомерно – българските 
домакинства плащат 100 милиона отгоре за ток, индустрията – 200 млн., и тези 300 милиона отиват в една компания. 
Естествено е това предприятие да се чувства много комфортно така и да прави всичко възможно да запази тази ситуация, 
колкото се може по-дълго. Нормално е да се запитаме в свободна държава ли живеем, или сме роби? Трудът на хората се 
ограбва”, заяви Велев. Според него ако компанията не се съгласи доброволно, договорът трябва да бъде прекратен 
едностранно. 
„Такава практика в ЕС вече имаше. В Полша, в Унгария съществуваха подобни договори. Те се прекратиха. Където имаше 
подобни договори, те се спечелиха от държавите. За нас няма никакъв риск да загуби държавата, ако се действа по този 
утвърден механизъм, който в ЕС вече е проигран”, коментира председателят на АИКБ. 
Велев подчерта, че само за договора с „Марица Изток 3” надплащането е 9 лева на мегават часа.   
„С тези договори цената ще е много по-скъпа отколкото без тях”, каза Велев относно тезата, че токът от въглища така или 
иначе ще поскъпва заради поскъпването на квотите. 
Относно това защо ЕК няма до момента позиция по темата, Велев подчерта, че страната ни трябва да побърза преди да се 
появи такава позиция. 
„ЕК глобява държавата, защото е дала неправомерно тази държавна помощ на определени компании”, обясни Велев. 
Ако се прекратят договорите, няма да има непазарно изземване и свръх обогатяване на една компания, смята още Велев. 
„Няма да има такива свръх печалби в една компания, а ще има по-добра цена на електроенергията за всички – и за 
домакинствата, и за индустрията”, каза председателят на АИКБ. 
Освен това според него страната ни трябва да върви организирано и планирано към нисковъглеродна икономика. 
„В противен случай тя ще ни връхлети с тежки последствия. Квотите ще стигнат до 60 евро за тон. Ако не предприемем 
организирани действия, това ще ни се стовари изневиделица и ще бъдат много тежки последствия. Синдикатите го 
разбират много добре, затова сме вписали този текст: „Включване на България в програмата „Въглищни региони в 
преход””, която се подпомага от ЕС”, уточни Васил Велев. 
 
АИКБ 
 
√ Д-Р МИЛЕНА АНГЕЛОВА ПРЕДСТАВИ АИКБ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПОЧЕТНИТЕ КОНСУЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е сред основните двигатели на редица мерки, които целят да 
подобрят икономическата среда в България, да насърчат конкурентоспособността и икономическия растеж и да гарантират 
финансовата стабилност. Един от най-сериозните проблеми е недостигът на персонал – и в количествен, и в качествен 
аспект. АИКБ е предложила редица реформи в професионалното и висше образование, в насърчаване на по-гъвкавия и 
улеснен достъп за чужди граждани до българския пазар на труда за преодоляване на недостига на човешки ресурси, за 
създаването на модерно и гъвкаво трудово законодателство, приспособено към цифровизирания свят. 
Това заяви главният секретар на най-представителната работодателска организация у нас д-р Милена Ангелова по време 

на Конференцията на почетните консули на 
Република България. 
След това засегна и приоритетите на АИКБ по 
отношение на продължаване на съвместната работа 
с държавните институции и парламента за ускорено 
изграждане на електронно управление, подобряване 
на работа на регулаторите и намаляване на 
административната тежест за бизнеса, както и пълна 
подкрепа на правителството за присъединяване на 
България към ERMII, Шенген и ОИСР. 
Освен членствата си в МКСОР, СЕЕР и СМЕ Юнайтид, 
в международен план АИКБ успешно си сътрудничи с 
редица индустриални, търговски и работодателски 
организации. Сред тях са Индустриалната камара на 

Гватемала, Републикански съюз на работодателите на Армения, Конфедерация на работодателите в Полша, Испано-
българска търговска камара, Канадско – български бизнес съвет, Северноамериканско-българската търговска камара, 
Националната икономическа камара на Казахстан „Atameken“ и др. 
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Конференцията на почетните консули на Република България се организира от Министерство на външните работи. Участие 
в двудневния форум ще вземат 71 от общо 75 почетни консули, представляващи страната ни в 45 държави, както и 
представители на национално представителните работодателски организации. 
Целта на конференцията е да бъде направен преглед на дейността на българските почетни консули зад граница, да бъдат 
обменени полезен опит и практики, както и да бъдат представени актуалните тенденции във външната политика, 
икономиката, търговията, туризма и инвестиционните възможности на България. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Как новите технологии променят пазара на труда? 
Д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ, 
Бизнес старт, 15.10.2019 
Участниците на годишната конференция на Asia Securities Industry & Financial Markets Association (ASIFMA) в Токио се 
обединиха около това, че технологиите не могат да заместят способността на хората да вземат интуитивни и бързи 
решения на база на информацията. Но новите технологии могат да бъдат изключително полезни при анализиране на голям 
обем от данни. Това каза д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен 
секретар на АИКБ, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
"Китай и САЩ инвестират два пъти повече от ЕС в новите технологии и машинното обучение". 
Тя говори за ефекта от автоматизираните решения на капиталовите пазари. 
"Има технологии, които се състезават за наносекунди при вземането на решения, но това няма да замени всички работни 
места. За да е успешен капиталовият пазар, трябва да има добри предприятия. България трябва спешно да вземе мерки за 
осигуряване на човешкия ресурс". 
"Полша получи дерогация от Европейската комисия, за да направи вноса на човешки ресурс по-гъвкав. Там работят почти 
3 млн. украинци. Но България изостава от тази тенденция", заяви тя. 
"Всяка компания трябва да има стратегия как ще развива бизнеса си и какви хора трябва да търси на пазара на труда. 
Нискоквалифицираните и най-висококвалифицираните са по-малко податливи на трансформация на работното място 
поради цифровите умения". 
Вижте целия разговор във видеото. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ България трябва да отиде с позиция за Сирия пред Съвета за сигурност на ЕС  
Европейският съюз осъди военните действия на Турция в Северна Сирия и призова държавите от ЕС, които изнасят оръжие 
за Турция, да спрат доставките си. САЩ вече налагат санкции на Турция. Анализ на конфликта в студиото на Сутрешния 
блок на БНТ направиха Весела Чернева, директор на Софийския офис на Европейски съвет по външна политика и Любомир 
Кючуков от Института за икономика и международни отношения.  
Идеята на Съвета е по-скоро да има стиковане на институциите по отношение на този конфликт. Да стане ясно, че това, 
което в момента се случва в Сирия, на практика не само освободи голям брой бойци на "Ислямска държава", но и настрои 
кюрдите срещу Европа и срещу Запада, каза Чернева.  
Весела Чернева, директор на Софийския офис на Европейски съвет по външна политика:  Това са две нови заплахи за 
Европейския съюз и особено за страните, които са най-близо, България със сигурност е една от тях.  
Тя посочи, че другата причина за Съвета е, че в четвъртък и в петък лидерите на страните членки на ЕС ще се съберат на т. 
нар. Среща на върха и подчерта, че е добре България да отиде подготвена и с позиция, не да импровизира.  
Българската позиция не може да бъде неутрална, както никоя друга позиция на страна-членка от ЕС, категоричен бе 
Кючуков.  
Любомир Кючуков, Институт за икономика и международни отношения: Друг е въпросът, че България има на практика 
два репера, с които трябва да се съобразява. Първото е страна-членка на ЕС и второ, страна-съседка на Турция, което 
неминуемо поставя и двустранните отношения като елемент от общата позиция, т.е. тук очевидно България, отчитайки 
тези две неща, трябва да бъде част от една обща позиция на ЕС, но и между другото засега все още не е достатъчно ясно 
как точно ще се получи тази обща позиция, има различни виждания, част от страните от ЕС имат различни виждания. 
 
√ БАН показва изложбата „Основатели и учени на Българската академия на науките“ 
БАН показва изложбата „Основатели и учени на Българската академия на науките“ в градинката "Кристал" в центъра на 
столицата. „Градинката на Кристал се намира съвсем близо до централната сграда на Академията. Едно подходящо място 
за постерна изложба, така че всички, които минават и жителите на столицата, гости, да могат да погледнат тази изложба. 
Тя е посветена на основателите на Българската академия на науките преди 150 години, и на някои от най-добрите учени, 
които са работели в Академията”, каза член-кореспондент Васил Николов, който е зам.-председател на БАН. 
Централната библиотека на БАН представя изложбата с основателите си в 26 табла. Текстове и снимки разказват за големи 
наши изследователи, някои от тях сред основоположниците на Академията, които са допринесли за развитието на 
българската наука и са важна част от дългогодишната история на институцията. 

https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2019-10-15/kak-novite-tehnologii-promenyat-pazara-na-truda
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„БАН е организация на духа и на наука, затова ние искаме да пазим паметта за тези, които са създали тази научна и 
организация, събуждаща българския народ по времето още преди Освобождението. Ние трябва да пазим паметта за тези 
хора. Председателите на Академията са хора, които са били двигател и на идеите, двигател на посоките, в които да се 
развива Академията. А втората част на изложбата с някои от изявените учени, това е много важно да покажем как 
българската наука се е вписвала в европейската и световната наука, показани са учени, които са увенчали имената си с 
научни открития и с високи постижения”, обясни зам.-председателят на Академията. Така че по повод 150-годишнината 
на БАН те искат да се върнат към корените си, към миналото, към историята на тази национална организация, която и в 
съвременността продължава да живее и продължава да изпълнява ролята си на духовен и научен център на България. 
Изложбата се организира със съдействието на Столична община и е част от календара на събитията за отбелязването на 
150-годишнината на БАН. 
 
√ Присъдиха Нобеловата награда за икономика  
Експериментален подход за справяне със световната бедност е постижението, което донесе на трима специалисти 
Нобеловата награда за икономика за тази година. Това са индиецът Абхиджит Банерджи и французойката Естер Дюфло - 
семейство, което работи в Масачузетския технологичен институт, и Майкъл Креймър от Харвард . Тримата работят от края 
на миналия век. "Само за две десетилетия новаторският им подход, базиран на експерименти, преобрази икономиката на 
развитието, която в момента е процъфтяваща област на научните изследвания", посочва Нобеловият комитет.  
Оценен е методът да се разбият проблемите на световната бедност на малки, по-лесно решими въпроси - например какви 
са най-ефективните начини за подобряване на детското здраве.  
Нобеловата награда за Икономика е основана по-късно и се финансира от Кралската банка на Швеция. 
 
√ Германско издание: "Фолксваген" отлага решението за изграждане на завод в Турция  
Автомобилният концерн "Фолксваген" отлага решението за изграждане на завод в Турция на фона на турската операция в 
Сирия, съобщава германското издание Handelsblatt, позовавайки се на свои източници.   
Концернът преговаря с турската страна за изграждането на завод в близост до град Измир. След началото на операцията в 
Сирия обаче, ръководството на компанията не бърза да подписва договора за строителство, отбелязва изданието. 
"Ние наблюдаваме ситуацията с голяма предпазливост", заяви говорител на "Фолксваген" пред Handelsblatt. 
Компанията ще инвестира в завода 1 милиард евро. С планираните 4000 служители, след 2022 г. заводът трябва да 
произвежда 300 000 автомобила годишно. За целта "Фолксваген" регистрира дъщерна фирма в Маниса с капитал от 150 
милиона евро. 
 
√ ЕС обмисля нова спешна среща на върха за Брекзит 
ЕС обмисля свикването на спешна среща на лидерите от Общността за Брекзит, съобщи ВВС. Вътрешните дискусии в ЕС се 
фокусират върху евентуално провеждане на срещата на върха на лидерите на ЕС тази седмица. Дипломати са заявили 
постигане на голям напредък в преговорите, но все още с нужда от повече време. 
Очаква се Обединеното кралство да напусне Европейския съюз в края на този месец, но срокът беше отлаган на няколко 
пъти. Докато премиерът Борис Джонсън обеща Великобритания да напусне ЕС на 31 октомври със или без сделка, 
депутатите в Обединеното кралство приеха законодателство, принуждаващо го да поиска отлагане на срока за напускане 
до януари 2020 г., ако споразумението не бъде постигнато преди 19 октомври. 
 
News.bg 
 
√ 2,3% годишната инфлация през септември 2019 г. измери НСИ  
2,3% e годишната инфлация за септември 2019 г. спрямо септември 2018 г. Инфлацията от началото на годината (септември 
2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.7%, показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ). Индексът на 
потребителските цени за септември 2019 г. спрямо август 2019 г. е 99.7%, това означава, че месечната инфлация е минус 
0.3%. Средногодишната инфлация за периода октомври 2018 - септември 2019 г. спрямо периода октомври 2017 - 
септември 2018 г. е 3.1%. През септември 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските 
групи са се променили по следния начин: 
здравеопазване - увеличение с 0.7%; 
хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.6%; 
алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%; 
облекло и обувки - намаление с 0.9%; 
жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.3%. 
образование - увеличение с 1.9%; 
разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.0%. 
От НСИ отчитат намаление на: 
жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.3%; 
транспорт - намаление с 1.0%; 
съобщения - намаление с 0.2%; 
развлечения и култура - намаление със 7.2%; 
ресторанти и хотели - намаление с 2.3%; 
През септември 2019 г. има намаление на цените на тези хранителни продукти: 
ориз - с 1.2%, брашно - с 0.1%, хляб "Добруджа" - с 0.4%, тестени закуски и пици - с 1.0%, месо от едър рогат добитък - с 
0.3%, месо от домашни птици - с 0.9%, прясна и охладена риба - с 1.0%, нискомаслено прясно мляко - с 0.3%, млечни масла 
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- с 3.2%, ябълки - с 1.7%, грозде - с 14.3%, домати - с 3.4%, краставици - с 5.4%, пипер - с 12.6%, зрял лук и чесън - съответно 
с 8.2 и 1.6%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 3.3%, маслини - с 1.4%, зрял боб - с 1.2%, захар - с 
0.4%, оцет - с 0.4%, кафе - с 1.3%, газирани напитки - с 0.7%, плодови сокове - с 1.4%, ракии - с 1.1%, бира - с 0.4%, и други. 
Също през септември 2019 г. от НСИ отчитат и увеличение на цените на следните хранителни продукти: 
свинско месо - с 3.0%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 0.3 и 0.9%, мляно месо (кайма) - с 0.4%, пълномаслено 
прясно мляко - с 0.3%, кисели млека - с 0.4%, сирене - с 0.6%, кашкавал - с 1.0%, извара - с 0.9%, яйца - с 2.1%, маргарин - с 
2.2%, цитрусови и южни плодове - с 2.6%, зеле - с 4.8%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) - с 
3.5%, гъби - с 0.8%, леща - с 1.9%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.4%, сладолед - с 4.4%, минерална вода - с 1.4%, вина 
- с 0.3%, и други. 
През септември 2019 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло - 
с 0.2%, обувки - с 2.4%, материали за ремонт и поддържане на жилище - с 0.5%, газообразни горива за битови нужди - с 
0.6%, мебели - с 2.0%, хладилници - с 0.8%, перални и съдомиялни машини - с 0.2%, бойлери - с 0.3%, препарати за 
почистване на съдове - с 1.6%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.2%, моторни и смазочни масла - с 0.1%, пътнически въздушен 
транспорт - с 16.3%, телевизори - с 0.8%, градинарство - с 0.4%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 
15.9%, услуги по краткосрочно настаняване - с 20.5%, и други. 
От нехранителните продукти през септември са поскъпнали: 
цигари - с 0.3%, водоснабдяване - с 1.5%, канализационни услуги - с 1.6%, услуги за пречистване на водата - с 4.6%, течни 
горива за битови нужди - с 0.1%, въглища - с 0.4%, дърва - с 0.5%, готварски печки - с 0.6%, климатични инсталации - с 0.5%, 
прахове за пране - с 0.7%, автомобилен бензин А100Н - с 0.3%, метан за ЛТС - с 0.5%, цветарство - с 1.3%, кина и театри - с 
4.9%, услуги по обществено хранене - с 0.5%, продукти за лична хигиена - с 2.7%, козметични продукти - с 2.3%, и други. 
През септември 2019 г. цените на лекарствените продукти са се увеличили с 1.0%, а цените на лекарските и на 
стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец. 
От НСИ припомнят, че хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за септември 2019 г. спрямо август 2019 г. 
е 98.8% - това е месечната инфлация е минус 1.2%. Инфлацията от началото на годината (септември 2019 г. спрямо 
декември 2018 г.) е 1.8%, а годишната инфлация за септември 2019 г. спрямо септември 2018 г. е 1.6%. 
Средногодишната инфлация за периода октомври 2018 - септември 2019 г. спрямо периода октомври 2017 - септември 
2018 г. е 2.6%. 
Според ХИПЦ през септември 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са 
се променили, както следва: 
хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.6%; 
алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%; 
облекло и обувки - намаление с 0.7%; 
жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.2%; 
жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.4%; 
здравеопазване - увеличение с 0.6%; 
транспорт - намаление с 2.1%; 
съобщения - намаление с 0.2%; 
развлечения и култура - намаление с 3.5%; 
образование - увеличение с 1.8%; 
ресторанти и хотели - намаление с 8.6%; 
разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.5%. 
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) 
Индексът на цените за малката кошница за септември 2019 г. спрямо август 2019 г. е 100.5%, а от началото на годината 
(септември 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 102.5%. 
През септември 2019 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са 
се променили спрямо предходния месец, както следва: 
хранителни продукти - увеличение с 0.5%; 
нехранителни стоки - увеличение с 0.8%; 
услуги - увеличение с 0.4%. 
Припомняме, индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той 
оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично 
(непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи 
на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на 
домакинствата в страната. 
 
Investor.bg 
 
√ Предложения за увеличаване на наказанията за хакери ще са ясни до края на октомври 
Бързият напредък на комуникационните и информационни технологии налага санкциите да бъдат изменени, заяви 
Марияна Николова  
До края на октомври институции трябва да представят своите предложения за увеличаване на наказанията за компютърни 
престъпления. Това е решено след инициираната днес работна среща, на която вицепремиерът Марияна Николова постави 
въпроса, съобщават от пресслужбата на кабинета. 
Като председател на Съвета по киберсигурност Николова организира среща в Министерския съвет с участието на 
министъра на правосъдието Данаил Кирилов, председателя на Държавната агенция "Електронно управление" Атанас 
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Темелков, представители на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", 
Национална следствена служба, съсловните организации на юристите, прокурорите и следователите. 
Вицепремиерът Николова е поставила на обсъждане необходимостта от завишаване на наказанията, предвидени в 
действащите разпоредби на Глава девета "а" от Наказателния кодекс. Тя е изразила виждането, че бързият напредък в 
сферата на комуникационните и информационни технологии налага наказанията да бъдат изменени, за да са по-адекватни 
на променящата се среда на киберсигурност. 
Вицепремиерът Марияна Николова, която бе назначена за председател на Съвета по киберсигурността, заяви през август 
след безпрецедентната хакерска атака срещу НАП, че санкциите в Наказателния кодекс за киберрекет са изключително 
занижени и смята да предложи до 15 години затвор за хакери. 
Съветът има задача да изготви Стратегията по киберсигурност. 
 
√ ЕС иска да се откаже от правилата на СТО заради Тръмп 
Новият председател на ЕК е инструктирала търговския си комисар Фил Хоган да подготви законодателни промени, 
за да подобри арсенала за търговска защита на Европа  
Европа планира ново търговско оръжие, с което да „стреля“ по американския президент Доналд Тръмп в задълбочаващата 
се трансатлантическа търговска война, пише онлайн изданието politico.eu. 
Развитието на този инструмент, обаче, който ще позволи на Европейския съюз (ЕС) да наложи по-високи мита на 
Вашингтон, предизвиква осезателно безпокойство сред онези чиновници в Брюксел, които се опасяват, че ЕС не бива да 
пада на нивото на Тръмп, допълва изданието. 
Планът на ЕС е да се откаже от правилата на СТО, които позволяват контра мита само в много тясно определени случаи и 
след решение на СТО. Мнозина в Брюксел, обаче, са изнервени от очакваните последици, тъй като това може да се приеме 
като признание, че светът се отправя неумолимо към необратима търговска война, пише още изданието. 
Според председателя на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер ЕС многократно е насърчавал Тръмп да се ангажира 
с глобалните търговски правила на Световната търговска организация (СТО). Наследникът на Юнкер - Урсула фон дер 
Лайен, дава знаци, обаче, че най-големият търговски блок в света може би ще започне да играе играта на американския 
президент. 
В подготовката за старта на мандата й Фон дер Лайен пише на търговския си комисар Фил Хоган, като го инструктира да 
надгради регламентите на ЕС, за да подобри арсенала за търговска защита в Европа. От гледна точка на ЕС това ново 
противодействие е необходимо, тъй като Вашингтон блокира назначаването на съдии в главния съд за търговски спорове 
в СТО. САЩ смятат, че базираната в Женева организация е твърде мека спрямо Китай. Американският натиск, обаче, 
означава, че цялата съдебна система ще се срине, отбелязва изданието. 
Европа се опасява, че смъртта на съда на СТО в Женева ще означава, че няма къде да се подаде жалба и кой да излезе 
решение, ако Доналд Тръмп реши да изпълни заканите си да наложи мита върху вноса на европейски автомобили в САЩ, 
след като по-рано наложи мита върху вноса на стомана, самолети и селскостопански стоки. 
Трима дипломати коментират пред изданието, че страните от ЕС знаят, че Комисията подготвя правен текст за това ново 
търговско оръжие. Те добавят, че Брюксел ще започне официалната законодателна процедура за промяна на регламента 
след срива на съда на СТО. Планът за действие е в ход от лятото, когато беше публикувана бележка на експерти от ЕК, 
написана за новото ръководство на институцията. 
Някои държави от ЕС изразяват публични опасения, че новият подход може опасно да разпали напрежението с Вашингтон, 
защото е ясно, че регламентът е специално съобразен с Тръмп. Бернд Ланге, председател на търговската комисия на 
Европейския парламент, коментира пред POLITICO, че ЕС рискува да си навлече обвинения за нарушаване на правилата на 
СТО, които той защитава. „Аз съм против това“, казва той за предложената законодателна промяна. „Ако наистина искаме 
да защитим СТО - и тук съм твърдо убеден, че трябва, тогава не трябва да предприемаме мерки, които биха могли да бъдат 
наречени несъвместими със СТО“, смята той. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев се среща с почетни консули на България 
Държавният глава Румен Радев ще приеме почетните консули на страната ни в Гербовата зала в президентството. 
Очаква се с Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова да се срещнат 71 консули, които представляват България в 45 
държави. По-рано през деня вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отправи обръщение 
към консулите. 
Това е вторият ден от конференцията им, като вчера с тях се срещнаха икономическият министър Емил Караниколов и 
представители на работодателски организации. 
Сред най-обсъжданите теми са присъединяването на страната ни към валутно-курсовия механизъм ERM II, Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие и Шенген. 
Обикновено почетните консули работят повече в икономическите отношения между държавата, която представляват и 
държавата, в която изпълняват функциите си. 
Основната разлика между тях и консулите, изпратени от българските дипломатически мисии, е националността. 
Щатният консул е с националността от изпращащата държава, а почетният - с тази от приемащата държава. 
 
√ Бизнесът се среща със студентите в ТУ 
На територията на Технически Университет - София за 14-и път ще се проведе изложение на работодатели „Дни на 
кариерата“. То ще продължи три дни - на 15-и и 16-и - в София, а на 17 октомври - и във филиалите на ТУ в Пловдив и в 
Сливен. 
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Професор Георги Михов, ректор на ТУ - София сподели за БНР: 
„Преди 14 години започнахме малко плахо, с няколко компании, които направиха своето изложение в ТУ. Днес техният 
брой е 142. Това е среща, в която създават контакти студенти от всички випуски заедно с бъдещите си работодатели. Често 
казвам, че това е нещо като един хубав флирт, който много често завършва с щастлив брак“. 
Ръководителите на много от компаниите на изложението са възпитаници на Техническия университет, допълни ректорът 
„Те знаят къде се произвеждат най-добрите инженерни кадри и докарват своите фирми тук“. 
В София ще присъстват 106 фирми, в Пловдив – 56, а в Сливен - около 16. 
Много от фирмите са международни и се случва студенти да заминат да работят и в чужбина. 
 
√ 234 фирми са одобрени по схемата "Умения" за обучение на персонал 
234 фирми, кандидатствали за финансиране по схемата "Умения" на оперативната програма "Развитие на човешките 
ресурси", вече са одобрени и ще сключат договори за близо 30 милиона лева. Парите са за обучение на наетия персонал. 
Схемата "Умения" е в помощ на бизнеса, за да решава един от основните си проблеми - липсата на квалифицирани кадри. 
Най-много са одобрените фирми от секторите "Информационни технологии"; "Производство на облекло", хранителни 
продукти, болници и от сектора "Финансово застраховане". 
Очаква се след изпълнение на проектите 18 000 заети да са преминали през надграждащи обучения, каза заместник-
социалният министър Зорница Русинова: 
"... и на професионални обучения, и на ключови компетентности, и на специфични умения. По този начин ние ще можем 
да обхванем целия персонал в едно предприятие. Извън професионалистите, да кажем в една IT компания, програмистите 
естествено могат да бъдат обучени в рамките на специфичните обучения, но, да кажем обща администрация, HR или 
финансистите във фирмата също могат да минат обучение". 
Тъй като подадените качествени проекти са повече от одобрените, ще се търси възможност да се осигурят още 5 милиона 
лева от оперативната програма по тази схема. 
 
√ Слаб растеж на индустриално производството в ЕС през август при стагнация в България 
През август 2019-а година индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейски съюз успя да парира спада от 
предходния месец, но в същото време производството в България остана на нивото от юли, показват данни на Евростат. 
Производството в рамките на еврозоната отскочи през август с 0,4%, заличавайки аналогичния по размер спад през юли, 
докато очакванията на финансовите пазари за малко по-скромно повишение с 0,3%. Това представлява първо нарастване 
на индустриалното и промишлено производство от три месеца насам, което сякаш е знак за известно отслабване на 
рецесията в промишления сектор на единния валутен блок. 
В рамите на еврозоната понижение регистрират производството на стоки с недълготрайна употреба (спад с 0,3%), 
енергийното производство (с 0,4%) и производството на дълготрайни потребителски стоки (с 0,4%) при солидно нарастване 
на средствата за производство (с 1,2%). 
Спрямо година по-рано обаче производството в еврозоната се сви през август с 2,8% след спад с 2,1% месец по-рано и 
очаквания за понижение с 2,5 на сто. Производството на годишна база в региона на единната валута нарасна за последно 
през миналия ноември. 
Евростат представи данни, показващи слабо увеличение и на индустриалното производство през август в целия ЕС при 
стагнация в България. 
Производството в ЕС се повиши през август с 0,1% след понижение с 0,1% през юли, като на годишна база индустриалното 
производство се сви с 2,0% след понижение с 1,2% през юли. 
Според данните на Евростат индустриалното производство в България обаче остана на нивото от юли, когато нарасна с 
0,7%, отбелязвайки първо подобрение на месечна база от февруари насам. Това предполага, че промишленият сектор в 
нашата страна сякаш опитва да компенсира през третото тримесечие част от слабостта през периода април - юни. 
На годишна база обаче промишленото производство в България се понижи през август с 1,3% след спад с 1,0% през юли и 
с цели 3,4% през юни. Това представлява свиване на производството спрямо година по-рано за трети пореден месец в 
рамките на настоящата година, след като промишленото производство в нашата страна се понижи за последно през 
декември 2018-а година. 
 
√ Русия и Саудитска Арабия подписаха харта за сътрудничество във формата "ОПЕК +" 
Русия и САЩ са готови да построят атомна електроцентрала в Саудитска Арабия 
Русия и Саудитска Арабияподписаха харта за сътрудничество "ОПЕК +", чиято цел е подкрепата на стабилността на 
петролните пазари и засилването на сътрудничеството между двете страни. Това стана по време на първото посещение на 
руския президент Владимир Путин в Риад от 2007 година насам. 
Руският президент е придружен от близо 200-членна делегация. Той беше поздравен при пристигането си от саудитския 
престолонаследник принц Мохамед бин Салман, който по-късно разговаря с руския външен министър Сергей Лавров. 
Саудитска Арабия е предоставила и четири инвестиционни лицензии на руски компании, специализирани в областта на 
строителството, недвижимите имоти, информационните технологии и архитектурата. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентът Путин е обсъдил цените на петрола със саудитския крал 
Салман ибн Абдулазиз ал Сауд и с престолонаследника Мохамед бин Салман. 
"Проведе се съществен обмен на мнения по регионални проблеми, по отношение на ситуацията на енергийните пазари 
или по отношение на цените на петрола", каза той пред репортери в Рияд по време на първото посещение на Путин в 
Саудитска Арабия от над едно десетилетие. 
Междувременно главният изпълнителен директор на "Росатом" Алексей Лихачов заяви в понеделник, че Русия е готова да 
построи ядрена централа в Саудитска Арабия съвместно със САЩ. Това решение дойде, след като саудитският министър 
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на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман обяви, че Рияд планира да обогатява уран за своите ядрени централи. 
Поради нарастващата нужда от електрическа енергия, Саудитска Арабия планира да изгради още два ядрени реактора. 
"Готови сме за сътрудничество в най-широк смисъл с американски, европейски, азиатски компании - по един или друг 
начин това сътрудничество се осъществява и в други наши съоръжения", отбеляза Лихачов пред руската преса. 
 
Капитал  
 
√ КПКОНПИ видя конфликт на интереси при бившия шеф на БЕХ Петьо Иванов 
По логиката на комисията проблем има и с членовете на настоящото ръководство на енергийния холдинг - Жаклен 
Коен, Живко Динчев и Андон Андонов 
Отстраненият през юли изпълнителен директор на БЕХ Петьо Иванов е бил в конфликт на интереси, докато е съвместявал 
този пост с участието си в съвета на директорите на "Булгаргаз". Това става ясно от публикувано днес, но взето на 18 
септември решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ). В него се посочва, че като шеф на БЕХ Иванов неправомерно е гласувал сам за себе си при назначаването в 
"Булгаргаз" и си е определил възнаграждението, поради което му е наложена глоба от 15 хил. лв. и е постановено 
отнемането на получените доходи (около 60 хил. лв., ако се съди по декларация пред самата КПКОНПИ). Актът може да се 
обжалва пред Административен съд – София, в срок от 14 дни след връчването, което не е ясно кога е станало. Към 
момента обаче няма данни за постъпила жалба срещу това решение. 
Извън конкретния казус това поставя въпроса дали същите обвинения не следва да бъдат отправени и към други бивши 
ръководители на БЕХ, и към настоящите - Жаклен Коен, Живко Динчев и Андон Андонов. Коен освен изпълнителен 
директор на държавния енергиен холдинг сега е член на съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй", Динчев е изпълнителен 
директор на ТЕЦ "Марица-изток 2", а Андонов е изпълнителен директор на "Мини Марица-изток". 
Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми 
Доколкото Коен и Андонов са в БЕХ от малко повече от два месеца, все още не са имали възможност да гласуват 
определени решения за дъщерните дружества, в които участват. Но при Живко Динчев не е така - той е директор в БЕХ от 
2015 г. и като такъв е гласувал преизбирането си за член на съвета на директорите на ТЕЦ-а и определянето на 
възнаграждението си. Точно същото, в каквото е обвинен и Петьо Иванов. 
Какво е обвинението 
Сигналът срещу Петьо Иванов е подаден в КПКОНПИ на 27 ноември 2018 г., но повече от половин година по него няма 
никакво движение. Едва на 7 май 2019 г. антикорупционната комисия изисква доказателства от Министерството на 
енергетиката за избора на Петьо Иванов и назначаването му на определените позиции. 
В крайна сметка от събраните по преписката доказателства е станало ясно, че като член на съвета на директорите на БЕХ 
Иванов е участвал в заседание на 7 август 2018 г. и е гласувал за избирането си за член на СД на "Булгаргаз". В друго 
заседание на директорите на енергийния холдинг от 20 ноември 2018 г. той е гласувал за преизбирането си за член на СД 
на "Булгаргаз". 
Проверката на КПКОНПИ продължава и след датата на самия сигнал, като установява, че на 3 декември 2018 г. Петьо 
Иванов е сключил договор сам със себе си в качеството му на изпълнителен директор на БЕХ, от една страна, и член на СД 
на "Булгаргаз", от друга. 
Парадокс или не 
Разбираемо Петьо Иванов твърди, че не е нарушил Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала. 
Аргументите му за това са, че забраната физическо лице да бъде управител, контрольор и член на изпълнителни или 
контролни органи на повече от едно търговско дружество с държавно участие в капитала не се прилага спрямо търговски 
дружества от второ ниво, каквото е "Булгаргаз" - негов собственик не е директно държавата, а БЕХ. В допълнение се 
посочва и това, че едновременното участие в БЕХ и "Булгаргаз" е в съответствие с предмета на дейност и със същността на 
холдинговата структура съгласно Търговския закон. А и визираните решения са взети единодушно, което на практика 
означава, че гласът на Петьо Иванов е нямал решаващо значение, тъй като не би променил нищо, дори и да се беше 
въздържал или отсъствал. 
Всичко това се потвърждава и от продължаващата досега практика членовете на СД на БЕХ да участват и в управителните 
органи на дъщерните на холдинга дружества. На практика Жаклен Коен и Андон Андонов бяха поставени в такова 
положение с решение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, която ги назначи в БЕХ през юли, след като те 
бяха и продължават да бъдат в бордовете съответно на АЕЦ "Козлодуй" и на "Мини Марица-изток". 
В другите два държавни холдинга - ДКК и БДЖ, няма подобно дублиране на позиции по дъщерни дружества, показа 
проверка на "Капитал". 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Съветът по сигурността се събира заради Сирия  
Премиерът Бойко Борисов свиква заседание на Съвета по сигурността, заради "рязкото изостряне на ситуацията в Сирия". 
На срещата, която ще се проведе в Министерски съвет днес, ще бъде обсъдена обстановката в Северна Сирия и свързаните 
с нея процеси от регионалната и международна сигурност, уточняват от правителсвото. 
 
√ Министър Караниколов: Новата концепция за индустриалните зони ще повиши интереса към България 
„Съвсем скоро ще бъдем готови със Закона за индустриалните зони. Всеки инвеститор, който желае да дойде и да прави 
бизнес в България, ще може да се възползва от него“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време 
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на Конференция на почетните консули на Република България. Във форума участваха 71 от общо 75 почетни консули, 
представляващи страната ни в 45 държави. 
Целта на конференцията е да бъде направен преглед на дейността на българските почетни консули зад граница, да бъдат 
споделени добри практики, както и да бъдат представени актуалните тенденции във външната политика, икономиката, 
търговията и инвестиционните възможности на България. 
По време на форума министър Караниколов припомни, че в края на октомври с притеснение и надежда очакваме 
развръзка по казуса Брекзит. „В контекста на повишената несигурност в глобален мащаб, Министерството на икономиката 
ще продължи да работи за запазване на икономическата и финансовата стабилност в страната, като същевременно се 
предприемат активни мерки за постигане на устойчиво висок икономически растеж“, каза още той. По негови думи в 
перспектива развитието на българския износ ще остане силно зависимо от възстановяването на европейската икономика. 
В тези условия вероятно все още ще се наблюдава усилено преориентиране към трети пазари, които за разлика от 
европейския пазар показват завиден растеж. От началото на годината общият ни износ бележи рекордни нива и възлиза 
на близо 38 млрд. лв. 
Икономическият министър изтъкна, че последните данни мотивират да се търси възможности за ръст на експорта на 
пазарите на бързо развиващите се икономики, както и за увеличаване пазарния дял на българските стоки в страни, които 
са наши традиционни търговски партньори и остават високо платежоспособни. 
В заключение министър Караниколов благодари на почетните консули, че представят България като фактор за стабилност 
и подчерта, че разчита на съдействие от тяхна страна за по-нататъшно разширяване на двустранните делови връзки и 
позиционирането на България като предпочитана дестинация за инвеститорите. 
 
√ До края на работния ден се подават исканията за компенсация за природни бедствия 
Хазната е заделила 2,144 млн. лв., за фермери с протоколи за 100% пропаднали площи 
Днес е крайният срок, в който стопаните могат да подадат заявления, за да бъдат компенсирани за щети от природни 
бедствия, припомня Investor.bg. Утвърденият финансов ресурс за тази година по схемата е от 2,144 млн. лева. 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи 
следствие на настъпили през тази година неблагоприятни климатични условия. 
Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., като за зърнено-житни, зърнено-бобови култури и 
слънчоглед се изплащат до 30% от производствените разходи, а за фуражни култури, плодове, зеленчуци, етерично-
маслени и технически култури – до 80%. 
Земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на 50% от полагащата се помощ. 
Парите ще бъдат изплатени до 8 ноември, уточняват от Министерството на земеделието. 
Практиката показва, че в голяма част производителите не застраховат продукцията си. Това изискване не се отнася за 
щетите, причинени от суша, както и измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения. При тях помощта се изплаща 
без редукция, напомнят пък от Държавен фонд „Земеделие“. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ 40% от пътищата на България са за ремонт 
Близо 40 % от пътищата у нас са в незадоволително или лошо състояние. Това сочи първият по рода си мониторингов 
доклад в тази област, изготвен от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата”. 
От анализите става ясно, че 19 500 км от пътната мрежа в страната е изградена преди повече от 20 години. Това означава, 
че е амортизирана до степен, която не търпи отлагане на ремонти и рехабилитация, за които е нужно да се отдели сериозен 
финансов ресурс.  
От данните става ясно още, че 25% от българските пътища са с настилки във вид, който носи риск за пътната безопасност 
заради . 
 
√ Цените на петрола продължиха надолу в азиатската търговия 
Петролът продължи да поевтинява тази сутрин в азиатската търговия на фона на слаби данни за китайската икономика. 
Натиск продължават да оказват и опасенията за изпълнимостта на търговската сделка САЩ-Китай, обявена в края на 
миналата седмица от президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Цената на сорта Брент от Северно море, която е референтна за Европа, се понижи с 30 цента до 59,067 долара в азиатската 
електронна сесия. 
Един барел от американския лек суров петрол се обезцени с 21 цента до 53,38 долара. 
Износът и вносът на Китай се свиха повече от очакваното през септември, след като митата и забавянето на световната 
търговия подкопаха търсенето, отбелязват анализатори от банка Ей Ен Зет (ANZ). 
Съмненията около споразумението между Вашингтон и Пекин, целящо да сложи край на жестоката търговска война между 
двете водещи икономики в света, също поддържат вяло настроението на пазарите, допълват специалистите. 
Вчерашната официална сесия на Нюйоркската търговска борса приключи със силен спад на петролните котировки. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След убийството на трима българи в Чикаго. Психологията на едно престъпление; 
- Тежките катастрофи. Как да спрем войната на пътя? Говорят експертите; 
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- Обрат в Сирия. Как кюрдите се договориха с президента Башар Асад; 
- На живо от Русе - Паметникът на Свободата се нуждае от ремонт; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Какви вируси ще ни атакуват през зимния сезон и защо няма безплатни ваксини за пенсионерите? Гостува 

държавният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев; 
- На живо: Протест в подкрепа на учителката, ударила с чин шестокласничка; 
- Преди извънредния Съвет по сигурност, има ли риск от бежанска вълна? Коментар на Асен Агов и Георги Димов; 
- Защо майката на ректора на СУ „Св. Климент Охридски" получи договор за няколко хиляди лева от учебното 

заведение? 
- Какъв въздух дишаме? И къде в София е най-мръсно? 
- На живо от Беласица: Как спасители помогнаха на мъж, паднал в 15-метров водопад? 
- Как ще се промени „Фермата" след премахването на оградата между Чорбаджии и Сиромаси; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Битката за Стара Загора. В сблъсък на идеи за развитието на града - Живко Тодоров от ГЕРБ, проф. Иван Върляков 

от БСП и Гергана Микова от НФСБ; 
- На футболен мач или на юмручна схватка? Какво още трябва да се направи срещу футболното хулиганство? 
- След тежката катастрофа с 6 жертви на пътя - могат ли мерки да намалят фаталните инциденти? Коментар на проф. 

Румен Миланов; 
- Ученичка бе изпратена в "Пирогов", а учителка обвинена в насилие - каква е истината? 
- Продължение на живо - бивши ученици и учители в подкрепа на обвинената учителка. 
- Слави Бинев извън политиката. Може ли таекуондото да бъде дипломат между България и Южна Корея? 
- Ивет Лалова на висока скорост. В студиото: българската спринтьорка след поредния успех; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 15 октомври 
София  

- От 9:30 часа в Министерски съвет премиерът Борисов свиква Съвет по сигурността. 
- От 9:30 часа в зала „Средец" на хотел „Балкан", Министерството на външните работи организира Конференция на 

почетните консули на Република България. 
- От 11.00 часа в сградата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще се подпише 

Меморандум за сътрудничество и партньорство между Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор, представлявана от инж. Петър Горновски - Председател на ДАМТН и Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ), представляван от проф. д-р инж. Иван Марков - Ректор на УАСГ. 

- От 17.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков" № 2 държавният глава Румен Радев ще отправи приветствие към 
почетните консули на България зад граница. На събитието ще присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова. 

***  
Благоевград 

- От 09:00 часа в сградата на бул. „Васил Левски" 61 - бивш Завод на ЗСТ, ще тръгне мащабно роуд шоу на 
наймодерните тежкотоварни транспортни средства на CNG в цялата страна. 

- От 10.00 часа в зала 114 (Първи учебен корпус) ултрамаратонецът гл. ас. д-р Тодор Димитров ще гостува на 
Югозападния университет „Неофит Рилски". 

***  
Варна 

- От 11.00 часа в пресцентъра в УМБАЛ „Св. Марина" ще се проведе пресконференция с лекарите от клиниката по 
психиатрия, посветена на Световния ден на психичното здраве. 

***  
Гоце Делчев 

- От 15.30 часа, на площад площад „Гоце Делчев" в града, ще бъдат представени образци военна техника, 
въоръжение и оборудване на Сухопътните войски. 

***  
Горна Оряховица 

- От 14.30 часа пред Младежкия дом, 10 отбора от 6 училища от община Горна Оряховица ще се включат в Празник 
на знанието. 

***  
Кюстендил 

- От 11.30 часа в залата на Областна администрация ще се проведе заседание на Комисията по заетост. 
- От 14.00 часа в залата на Парк-хотел „Кюстендил" ще бъде представен проект „За по-чист въздух в Кюстендил". 
- От 14.00 часа в залата на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. 

***  
Пазарджик 

- От 10.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ в града инж. Иван Панайотов, кандидат за кмет на Общината, и кандидати за 
общински съветници от листата на ГЕРБ ще проведат пресконференция на тема „Икономика". 

- От 17.30 часа в конферентната зала на хотел Хебър министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще 
се срещне с учители и директори от Пазарджик от общината. 

***  
Пловдив 
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- От 10:00 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще посети Националния център за 
рехабилитация на слепи. 

- От 11:00 в сградата на Народна библиотека „Иван Вазов - Пловдив", ул. „Авксентий Велешки" № 17, главният 
изпълнителен директор на „Български пощи" ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема: „140 
години от създаването на Народна библиотека „Иван Вазов - Пловдив". 

***  
Русе 

- От 14.00 ч. в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе обучение на общинските 
избирателни комисии за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г. 

***  
Стара Загора 

- От 11.00 ч. на площада пред административната сграда на Общината ще се проведе тържествен ритуал по 
изпращането на военнослужещите от 39-ия военен контингент, който ще се включи в мисията на НАТО в 
Афганистан. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 2 на Областната администрация ще се проведе редовното седмично заседание на Областната 
епизоотична комисия. 

 
Economic.bg 
 
√ Зелената електроенергия изпреварва изкопаемите горива във Великобритания 
За първи път в историята вятърът, слънцето и биомасата произвеждат повече от въглищата и природния газ  
Възобновяемите енергийни източници са предоставили повече електроенергия на домовете и бизнеса в Обединеното 
кралство, отколкото изкопаемите горива, според нови данни, цитирани от The Guardian. 
Рекордът е поставен от ВЕИ сектора през третото тримесечие на тази година, след като делът му в електроенергийния микс 
на страната нарасна до 40%. 
За първи път електроенергията от британските вятърни и соларни централи и инсталации за възобновяема биомаса 
надминава изкопаемите горива. Първата енергийна централа на въглища в Обединеното кралство е открита през 1882 г.  
Рекордът представлява крайъгълен камък за ВЕИ сектора и потвърждава прогнозите, направени от National Grid, че 2019 г. 
ще бъде първата година, в която електроенергията от възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия ще изпревари 
енергията от газ и въглища. 
Нови вятърни ферми, построени тази година, спомагат за натрупаното предимство на възобновяемите енергийни 
източници пред изкопаемите горива, които съставляват 39% от електроенергията във Великобритания, в решаващ момент 
за енергийния преход на страната, коментира изданието. 
Изкопаемите горива съставляваха четири пети от електроенергията на страната преди по-малко от 10 години, поделено 
между газ и въглища, но последният анализ на Carbon Brief показва, че енергията, произведена от въглища, е била под 1% 
от общата. 
Британските въглищни централи лека-полека биват изключвани преди пълната им забраната от 2025 г. До следващата 
пролет в Обединеното кралство ще останат само четири въглищни централи: West Burton A и Ratcliffe-on-Soar в 
Нотингамшир, Kilroot в Северна Ирландия и две генерационни единици на площадката Drax в Северен Йоркшир, които 
могат да използват и газ. 
Газовите мощности съставляват по-голямата част от намаляващия дял на изкопаемите горива в енергийната система - 38%. 
Атомната енергия осигурява малко по-малко от една пета от електроенергията в Обединеното кралство през последното 
тримесечие, се казва в доклада. 
Вятърната енергия е най-големият източник на възобновяема енергия в Обединеното кралство и съставлява 20% от 
електроенергийния микс на страната след откриването на редица големи вятърни ферми през последните години. 
Електричеството от инсталации за възобновяема биомаса представлява 12% от енергийната система, докато слънчевите 
панели са допринесли с 6%. 
Най-голямата в света морска вятърна ферма, проектът Hornsea One, започна да произвежда електроенергия край 
бреговете на Норфолк през февруари, достигайки максимален капацитет от 1200 MW през октомври. Последва отварянето 
на вятърната ферма в Биатрис край североизточния бряг на Шотландия през лятото. 
 


