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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Еconomy.bg 
 
√ АИКБ разширява сътрудничествто си с Организацията на ООН за промишлено развитие  
Двете организации ще работят за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Организацията на ООН за промишлено развитие – United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) подновиха споразумението си за сътрудничеството и разшириха 
неговия обхват. Документът беше подписан от генералния директор на UNIDO Ли Йонг и главния секретар на АИКБ д-р 
Милена Ангелова в седалището на международната организация във Виена. Споразумението дава възможност на най-
представителната работодателска организация в България да получава и обменя знания, опит, информация и технологии, 
които да допринесат за подобряване на производителността на българската икономика. 
В края на 2016 г. АИКБ стана първата работодателска организация в България, която стартира партньорство с UNIDO. 

Сътрудничеството с Организацията на ООН за 
промишлено развитие е важен елемент за постигане на 
целите на АИКБ в областта на устойчиво развитие и за 
оказването на съдействие на членовете на 
организацията за достъп до информация и добри 
практики в тази област.  
Меморандумът за партньорство дава възможности и на 
двете организации за разработване на проекти и 
политики за повишаване на конкурентоспособността на 
малките и средните предприятия за справяне с ключови 
глобални предизвикателства като дигитализация и 
киберсигурност, за балансиране на знанията и уменията 
на бъдещата работна сила и използването на нови 
технологии. 

„За АИКБ е чест да разшири сътрудничеството си с UNIDO. Решени сме да проучим и допълнителни възможности за 
задълбочаване на партньорството ни, включително чрез оказване на подкрепа по дейностите за техническо 
сътрудничество на UNIDO, стартиране на съвместни инициативи за изграждане на допълнителен капацитет, както и 
споделяне на опит и добри практики с другите държави-членки на Организацията на ООН за промишлено развитие“, заяви 
главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова по време на подписването. 
Д-р Ангелова приветства идеята за участието на АИКБ при изграждане на капацитет за държавите членки на UNIDO, които 
са кандидати за членство в ЕС, по отношение на подготовката на проекти за кандидатстване за структурните фондове на 
Съюза. Тя изказа увереност, че българското правителството би проявило интерес да подкрепи подобни действия. 
UNIDO е създадена през 1966 г. с основна цел да съдейства за промишленото развитие и повишаване на 
производителността, водещо до намаляване на бедността в развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана 
и понастоящем представлява специализирана агенция на ООН с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на 
устойчивото индустриално развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. България е пълноправен член на 
UNIDO от 1985 г. 
 
Свободен народ 
 
√ АИКБ и Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO) продължават и разширяват партньорството си  
Д-р Милена Ангелова приветства идеята за участието на АИКБ при изграждане на капацитет за държавите членки 
на UNIDO, които са кандидати за членство в ЕС  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Организацията на ООН за промишлено развитие – United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) подновиха споразумението си за сътрудничеството и разшириха 
неговия обхват. Документът беше подписан от генералния директор на UNIDO Ли Йонг и главния секретар на АИКБ д-р 
Милена Ангелова в седалището на международната организация във Виена. Споразумението дава възможност на най-
представителната работодателска организация в България да получава и обменя знания, опит, информация и технологии, 
които да допринесат за подобряване на производителността на българската икономика. 
В края на 2016 г. АИКБ стана първата работодателска организация в България, която стартира партньорство с UNIDO. 
Сътрудничеството с Организацията на ООН за промишлено развитие е важен елемент за постигане на целите на АИКБ в 
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областта на устойчиво развитие и за оказването на съдействие на членовете на организацията за достъп до информация и 
добри практики в тази област. 
Меморандумът за партньорство дава възможности и на двете организации за разработване на проекти и политики за 
повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия за справяне с ключови глобални 
предизвикателства като дигитализация и киберсигурност, за балансиране на знанията и уменията на бъдещата работна 
сила и използването на нови технологии. 
„За АИКБ е чест да разшири сътрудничеството си с UNIDO. Решени сме да проучим и допълнителни възможности за 
задълбочаване на партньорството ни, включително чрез оказване на подкрепа по дейностите за техническо 
сътрудничество на UNIDO, стартиране на съвместни инициативи за изграждане на допълнителен капацитет, както и 
споделяне на опит и добри практики с другите държави членки на Организацията на ООН за промишлено развитие“, заяви 
главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова по време на подписването. 
Д-р Ангелова приветства идеята за участието на АИКБ при изграждане на капацитет за държавите членки на UNIDO, които 
са кандидати за членство в ЕС, по отношение на подготовката на проекти за кандидатстване за структурните фондове на 
Съюза. Тя изказа увереност, че българското правителството би проявило интерес да подкрепи подобни действия. 
UNIDO е създадена през 1966 г. с основна цел да съдейства за промишленото развитие и повишаване на 
производителността, водещо до намаляване на бедността в развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана 
и понастоящем представлява специализирана агенция на ООН с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на 
устойчивото индустриално развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. България е пълноправен член на 
UNIDO от 1985 г. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Захариева заминава за Москва, среща се с Лавров 
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева замина на посещение в Москва, съобщоха от МВнР. Тя ще посети 
Русия по покана на министъра на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров.  
На 21 октомври Захариева и водената от нея делегация ще имат разговори със  Лавров.  По-късно през деня външният ни 
министър ще се срещне и с българската общност в Москва. 
Посещението на Захариева е първото на външен министър на България в Москва от 2011 г. насам. Тази година България и 
Русия отбелязват 140 г. от установяване на двустранни дипломатически отношения. 
Русия е един от основните външнотърговски партньори на България и една от основните държави за входящ туризъм у нас. 
511 000 руски туристи са посетили страната ни през 2018 г. , което нарежда Русия на 6-о място по брой туристи в България. 
По данни на руската страна около 300 000 руски граждани притежават недвижими имоти у нас. Консулската ни служба в 
Москва годишно издава около 200 000 визи, което е около половината от броя на визите, издавани от всички български 
задгранични представителства. 
За 2018 г. двустранният стокообмен с Русия възлиза на 4,144 млрд. долара като е отбелязан спад от 4,1 на сто в сравнение 
с предходната година. На Русия се падат 5,8 на сто от общия външнотърговски обмен на България. Русия е и основен 
доставчик на страната ни на нефт, природен газ и ядрено гориво, както и основен партньор в модернизацията на АЕЦ 
„Козлодуй“ 
 
√ Ангелкова: Мобилизирани сме за зимния сезон 
Изпратихме летен сезон с добри резултати въпреки негативните кампании в началото и сега предстои стартът на зимния, 
който да затвърди постигнатото. Много е важно да бъдем максимално подготвени с нови инициативи, за да осигурим 
туристически услуги с високо качество, които да привличат повече чуждестранни и български туристи в курортите. Това е 
заявила в Боровец министърът на туризма Николина Ангелкова на традиционна среща за готовността на местната власт и 
бизнеса в навечерието на зима 2019/2020. 
Според министър Ангелкова данните на НСИ и БНБ показват позитивна тенденция и това се дължи на общата ни 
мобилизация в туристическата индустрия. За периода януари-август 2019 г. приходите от международен туризъм у нас 
възлизат на над 2,8 млрд. евро, като спадът спрямо същия период на 2018 г. е 0,3 на сто. 
По думите й към момента заявените полети на летище София, които са показателни и за очаквания поток туристи към 
Боровец, очертават запазване на нивата от миналия сезон и ръстове на някои пазари. 
Туристите в Самоков също устойчиво бележат ръст. Реализираните нощувки в общината в места за настаняване през 
миналия зимен сезон са с ръст над 5 на сто. От януари до август 2019 г. реализираните нощувки тук са общо над 550 хил. с 
10 на сто увеличение и регионът се утвърждава все по-категорично като дестинация за четири сезона, е казала Ангелкова. 
Министърът е обърнала внимание върху потенциала от минерални води в региона около с. Белчин, който трябва да се 
развива устойчиво. На много места в България също имат богати ресурси и перспективи за растеж на този вид туризъм. 
Концесионерът на ски зона Боровец е обявил, че е напълно готов за старта на новия сезон. Всички туристи трябва да са 
спокойни за безопасността на съоръженията. Осигурена е нова техника, която позволява пистите да се обработва 
своевременно, е посочил концесионерът. 
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Дарик 
 
√ Борисов ще присъства на откриването на трасето „Балкански поток“ 
Първи кадри от строителните дейности по изграждането на газопровода „Балкански поток“ публикува във фейсбук 
профила си премиерът Бойко Борисов в неделя. 
Клиповете са от откритата строителна площадка в района на Кнежа, Оряхово и Искър, написа той. 
Трасето на преносния газопровод ще премине през землищата на 11 области - Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, 
Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин. 
През април 2019 г. „Булгартрансгаз“ определи за изпълнител на обществената поръчка консорциум „Аркад”, с който 
сключи договор на 18 септември. Общата стойност на подписания договор при срок за изпълнение на дейностите до 615  
календарни дни е 1,1 млрд. евро без ДДС. 
Днес премиерът Борисов ще присъства на въвеждането в експлоатация на първия етап от проекта „Разширение на 
газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница”. 
Той включва въпросните 11 км газопровод и газоизмервателна станция, разположена непосредствено до компресорна 
станция „Странджа”. Това са и първите километри от проекта „Балкански поток” в България, посочва премиерът. 
За строителството на газоизмервателната станция „Странджа“ „Булгартрансгаз” е инвестирал 27,7 млн. лв., а за 
газопровода до нея от турската граница - 47,9 млн. лв. 
 
News.bg 
 
√ 26,7 млн. лв на ден харчи държавата за обществени поръчки 
26,7 млн. лв на ден харчи държавата за обществени поръчки, а средният размер на една поръчка е половин милион лева, 
съобщава БНТ. 
По данни на АОП, обществените поръчки са със 16% повече от началото на годината досега. 
Над 16 хиляди договора за 8,6 милиарда лева, са сключени между държавата и общините. 
 

 
Източник: АОП 

 
Най-много средства са платени за сектор строителство, следват доставките и услугите. 
Най-голям брой договори са сключили Електроенергийният системен оператор, Община Варна и ТЕЦ "Марица-изток" 2. 
 

 
Източник: АОП 
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√ Лейбъристите търсят нова коалиция за убиване на сделката на Джонсън за Брекзит 
Надеждите на премиера на Великобритания да прокара сделката си за Брекзит са изправени пред нова заплаха, след като 
в неделя вечерта Лейбъристката партия обяви, че ще търси подкрепата на разбунтували се тори и Демократичната 
юнионистка партия за прокарване на поправки, които могат да принудят Борис Джонсън да се откаже от споразумението 
или да приеме "по-мек" Брекзит. 
Това пише британският вестник "Гардиън". 
Докато двете страни търсят парламентарна подкрепа след гласуването в събота, което принуди Джонсън да потърси ново 
отлагане на Брекзит, сър Киър Стармър, министърът за Брекзит в сянка, съобщи, че лейбъристите се подготвят да 
разговарят с Демократичната юнионистка партия, бившите съюзници на Джонсън, за сключване на по-добра сделка. 
Евентуалният нов парламентарен съюз може да принуди правителството да поиска "по-мек" Брекзит или потвърждаващ 
вот дали изобщо Великобритания да напусне ЕС. 
"Даунинг стрийт" 10 е против каквито и да е било изменения в законодателството за Брекзит относно митническия съюз, 
като се мотивира, че настоящото предложение от ЕС е единственото. 
Джонсън планира да се опита да прокара законодателството през всичките фази още тази седмица, като Камарата на 
общините може да заседава до късно вечерта и дори през уикенда. Но опозицията и някои депутати от Консервативната 
партия може да отхвърлят бързата процедура на гласуване във вторник. Някои вярват, че има достатъчно подкрепа за 
поправки по отношение на митническия съюз. 
Премиерът ще се опита да спечели подкрепата на парламента за сделката си с директно гласуване още днес. Това би 
означавало ход, който да покаже подкрепата за споразумението преди депутатите да имат шанс да разгледат цялото 
законодателство и поправките, които могат да се окажат проблематични за правителството. Джонсън смята, че е много 
близо до осигуряване на необходимото мнозинство, тъй като има подкрепата на 8 лейбъристи, няколко независими, а 
също и на бивши тори. 
Но източници от Лейбъристката партия обявиха, че очакват председателят на Камарата на общините Джон Бъркоу 
да попречи на Джонсън да организира директно гласуване на сделката още днес, защото премиерът се опита да го направи 
в събота и не успя. 
В събота парламентът прие поправка на Оливър Летуин, която спира гласуването на сделката на Джонсън, докато 
депутатите не прокарат цялото законодателство за Брекзит и докато не разгледат детайлно новото споразумение с ЕС. 
Поправката принуди Джонсън да изпрати писмо на ЕС с молба за отлагане излизането от Общността с три месеца. Молбата 
в момента се разглежда от Брюксел. 
Междувременно вестник "Дейли телеграф" пише, че Демократичната юнионистка партия може да подкрепи 
Лейбъристката партия относно поправка за митнически съюз, която дава възможност на цяла Великобритания да напусне 
ЕС при едно митническо споразумение. 
Висш представител на северноирландската партия коментира, че въпросът ще бъде обсъден през следващите два дни. 
Друг представител на партията каза, че ще прибягнат до "партизанска война" в парламента срещу споразумението на 
Джонсън, докато той не разреши проблемите на нови преговори с ЕС. 
 
В. Банкерь 
 
√ ЦИК е готова за местните избори 
Централната избирателна комисия (ЦИК) е готова за местните избори. Това подчерта пред БНР Стефка Стоева, председател 
на ЦИК. 
Тя поясни, че около 60% от членовете на общинските и на секционните избирателни комисии са работили и на предишни 
избори. „Този път проведеното обучение беше изключително сериозно. Миналата седмица, само в рамките на пет дни, 
членове на ЦИК посетиха всички 28 областни центрове в страната и проведоха обучение на членовете на ОИК. На тези 
обучения имаше членове на МВР, на пожарната, на ГРАО, на информационно обслужване, на областни и на общински 
администрации“, допълни Стоева. 
Председателят на ЦИК не скри очакването си, че в изборния ден ще има проблеми и ще има нарушения: 
„Надявам се обаче те да са от такова естество, че да не водят до касиране на вота. Надяваме се да бъдат овладявани 
своевременно и професионално“. 
Стефка Стоева съобщи, че досега в ЦИК са подадени 69 сигнала и са заведени 230 жалби: 
„Преобладават тези, свързани с регистрацията на кандидати, с нарушения в предизборната кампания, с неизпълнението 
на споразумението между БНТ и политически партии, което за първи път виждаме на избори“. 
След приключването на изборите ЦИК ще излезе с препоръки към законодателната власт: 
„След като отчетем резултатите и изготвим нашите анализи, ще се обърнем към народните представители, ще поставим 
проблемите, тяхна е политическата воля какви решения ще предприемат“.  
Според председателят на ЦИК Стефка Стоева трябва да има постоянна изборна администрация, но не в обема, в който е в 
момента. Електронното гласуване е бъдещето, но не трябва да е за сметка на сигурността на вота, подчерта тя. 
 
Investor.bg 
 
√ Първа среща на Владислав Горанов с Кристалина Георгиева като шеф на МВФ 
Обсъдили са глобалното икономическо развитие и възможностите за насърчаването му 
Финансовият министър Владислав Горанов се срещна с новия изпълнителен директор на Международния валутен фонд 
(МВФ) Кристалина Георгиева. Срещата се състоя по време на редовните годишни срещи на Съветите на управителите на 
Групата на Световната банка и на МВФ, които се провеждат във Вашингтон, съобщават от Министерството на финансите. 
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Кристалина Георгиева пое ръководния пост в Международния валутен фонд от 25 септември 2019 г. 
В рамките на разговора са обсъдени глобалното икономическо развитие и възможностите за насърчаването му, както и 
приоритетите в областта на икономическата политика в световен мащаб за осигуряване на по-силен и устойчив растеж. 
Министър Горанов се срещна и с Аксел ван Тротсенбърг, управляващ директор „Операции“ в Световната банка, който пое 
позицията на Кристалина Георгиева в Банката. По време на срещата беше дадена висока оценка на установеното от близо 
три десетилетия партньорство между България и Световната банка. Обсъдени бяха също така възможности за издигане 
статута на страната ни в Групата на Световната банка, включително чрез донорско участие в Международната асоциация 
за развитие. 
 
√ Каракачанов: Ситуацията в Сирия няма да доведе до увеличаване на мигрантския натиск 
Бежанците от района на настоящия конфликт се изнасят към вътрешността на Сирия и към Ирак, каза министърът 
на отбраната 
Няма основания да очакваме увеличение на мигранския натиск върху България след последната ескалация на напрежение 
в Сирия, каза днес във Варна министърът на отбраната Красимир Каракачанов, цитиран от БТА. 
Според него бежанците от района на настоящия конфликт се изнасят към вътрешността на Сирия и към Ирак, а не в посока 
Турция и Европа. Проблемът е, че ако кюрдите прекратят охраната на лагерите с джихадисти, част от тях отново може да 
подновят военните действия или да се смесят с други имигранти и да се отправят към Европа, посочи Каракачанов. 
По границите на България в момента ситуацията е спокойна и натискът е минимален, допълни Каракачанов и изрази своето 
лично мнение, че турският президент няма да пусне мигрантите към Европа, тъй като рискува да се окаже в пълна 
изолация. 
За строежа на многоцелеви кораби за Военноморските сили министърът на отбраната посочи, че очаква договорът да бъде 
сключен през пролетта на 2020 г. По думите му предварителната информация сочи, че най-вероятно и двата плавателни 
съда ще бъдат строени у нас, по-точно във Варна. Която и корабостроителница да бъде избрана, хубавото е, че ще има 
възможност да усвои умения за строителство на бойни кораби, посочи министърът. 
Каракачанов допълни, че ръководството на министерството продължава да настоява за увеличение на средствата за 
отбраната в бюджет 2020. По думите му увеличението на заплатите на военните е сигурно, но ще има диференциация и 
служещите в по-тежките бойни поделения ще получат повече средства. 
За отношенията с Македония Каракачанов посочи, че е крайно време съседната ни страна да поправи отношението си не 
само към България, но и към други балкански държави. Скопие трябва да приключи с политиката на насаждане на 
антибългаризъм и да се откаже от фалшификациите на историята и претенциите си за македонско малцинство у нас, заяви 
Каракачанов. Той допълни, че страната ни трябва да защитава националните си интереси, като се има предвид, че ако 
Македония влезе в ЕС, тя ще ескалира своите антибългарски претенции. 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев ще присъства на интронизацията на император Нарухито  
От 21 до 24 октомври президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Токио, по случай интронизацията на новия 
император на Япония Нарухито. 
На 21 октомври Радев ще проведе работна среща с ръководството на японската корпорация „Мейджи”. 
На 22 октомври държавният глава и съпругата му Десислава Радева ще присъстват на церемонията по интронизация на 
новия японски император Нарухито. 
На 23 октомври Радев ще посети университета „Тойо“ в Токио. Държавният глава ще изнесе лекция, посветена на 
перспективите за развитие на българо-японските отношения, и ще разговаря с ръководството на университета. По-късно 
през деня Румен Радев ще се срещне с групите за приятелство с България от двете камари на японския парламент. 
В рамките на срещата държавният глава ще връчи висши държавни отличия на представители на японското правителство 
и парламент за техните заслуги в укрепването и развитието на партньорството между България и Япония. 
На 24 октомври президентът Румен Радев ще се срещне с министър-председателя на Япония Шиндзо Абе. 
Българският президент ще проведе работна среща и с представители на Японско-българския икономически комитет. 
 
√ "Медиана": Битката за кмет на София ще се реши на балотаж 
Кметските избори в София ще се решат на балотажа на 3-ти ноемри. Това показва представително проучване за София на 
агенция "Медиана", проведено между 14 и 19 октомври с 551 пълнолетни столичани и реализирано със собствени 
средства. 
Седмица преди изборите данните дават леко преимущество на Йорданка Фандъкова пред основния й опонент Мая 
Манолова. Трети се нарежда Борислав Игнатов, четвърти Ангел Джамбазки, а пети - Волен Сидеров. 
Според проучването местният парламент в София ще бъде съставен от много широк спектър политически формации. ГЕРБ 
ще имат най-голяма група съветници, следват БСП, "Демократична България", ВМРО и "Атака". 
Проучването е проведено между 14 и 19 октомври с 551 пълнолетни столичани и реализирано със собствени средства.  
 
√ Над 1 000 000 лв. от просрочени глоби събра НАП – Добрич от началото на годината  
Над 1 000 000 лв. от просрочени глоби събра НАП – Добрич. Това съобщи Красимир Павлов, гл. експерт в звено 
„Комуникации“ към ТД на НАП - Добрич. 
1 005 760 лева от неплатени глоби към различни институции събра НАП - Добрич от началото на 2019 година. Това са глоби 
на лица, пропуснали да платят задълженията си към органите на съдебната власт, КАТ, Агенция „Митници“ и др. 
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Най-много, 562 000 лева, са събрали добричките данъчни за Министерството на околната среда и водите. Над 198 000 лева 
са събраните просрочени глоби на КАТ и др. органи на МВР. 63 336 лева са събрани до края на месец септември от 
неплатени такси, глоби и разноски по дела, които не са внесени в законния срок по сметките на органите на съдебната 
власт. 
От НАП - Добрич препоръчват на фирмите или физическите лица периодично да проверява онлайн за задължения, 
дължими към НАП и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния 
персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП . 
От приходната агенция съветват всеки, който има просрочени задължения, да ги внесе доброволно в предвидените от 
закона срокове, за да се избегне налагането на принудителни мерки за събирането им. От местния офис на Агенцията 
напомнят още, че всеки гражданин или представител на фирма, който поиска издаване на удостоверение за наличие или 
липса на задължения към приходната агенция, се проверява за това дали не дължи някаква глоба. В случай, че клиентът 
има такава, тя се вписва в документа. Удостоверения за платени данъци се изискват при участие в обществени поръчки, 
при банкови кредити, при издаването на лицензи и разрешения и много други. 
 
√ Очаква се прокуратурата да даде подробности за акцията по Черноморието 
Очаква се днес прокуратурата да даде подробности за акцията за купуването на гласове, която се проведе в Несебър, 
Слънчев Бряг и Свети Влас. 
ГДБОП и Антикорупционната комисия претърсиха офиси, частни домове и магазини. Обискирани бяха офисите на 
кандидати за кметове и общински съветници. 
Иззети бяха документи и мобилни телефони. До този момент няма данни за задържани лица. 
Според източници на БНТ, схемата за осигуряване на гласове за мнозинство в Общинския съвет на Несебър се реализира 
основно в населените места около общинския център- Тънково, Оризаре и Обзор. 
Посредниците искали 300 лева за глас, но до купените гласоподаватели стигали по 50 лева. 
 
√ Над 9 млн. лева са раздадени за дезинфекция на личните стопанства срещу АЧС  
„Над 9,5 млн. лева, в единична ставка от по 300 лева, са раздадени на стопани, за да могат да извършват почистване и 
дезинфекция на задния двор. Над 32 хил. лични стопанства получиха такова подпомагане“. Това заяви пред БНР Силвия 
Василева, директор на Дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието и храните. 
Тя разясни промените в Наредбата за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти, която 
регламентира броя животни, които могат да се отглеждат в личните стопанства и изискванията към фермите. 
Василева подчерта, че по този документ се е работило още преди да дойде африканската чума по свинете в България. 
Появата на заболяването обаче е наложила промените да се разширят. 
Промените засягат както големите ферми, така и стопаните, които гледат животни за лична употреба. Причината е, че за 
чумата няма ваксина, отбеляза тя: 
„Единственият начин да се справим със заболяването е именно да гарантираме биосигурността така, че да предотвратим 
неговото разпространение. … Мерките не са тежки. Те са свързани със спазване на една култура на отглеждане и лична 
хигиена. Когато сме отговорни по този начин при отглеждането на тези животни, тогава ще гарантираме здравето и 
качеството на суровината, която даваме и в същото време ще може да предотвратим разпространение на заболяването и 
зараза на съседния двор, в който също се отглеждат прасета“. 
Като изключително важно Силвия Василева подчерта, че в личните стопанства, където се отглеждат прасета, хората трябва 
да имат отделно облекло, както и да дезинфекцират обувките си преди влизане. Мерките, които трябва да се въведат, не 
са скъпи, изтъкна тя. 
По думите ѝ се разработват и промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, където се предвиждат изисквания 
по отношение на контрола, както и нови задължения за кметовете в процеса на регистрация. 
 
√ Анализатори: Догодина ще спре ръстът на цените на недвижимите имоти  
Все по-често българите търсят по-големи жилища. Психологическата граница от 100 хиляди евро за първо жилище е 
премината. 
Догодина ще спре ръстът на цените на недвижимите имоти, лихвите по ипотечните кредити ще останат ниски, което ще 
направи годината сравнително благоприятна за покупката на имоти. Това прогнозираха специалисти в сектора в 
предаването "Денят започва с Георги Любенов". Според данните средната цена на тристаен апартамент в София вече 
достига до над 400 хиляди евро в по-търсените квартали. 
Основната причина за високите цени на имотите в София и големите градове е продължаващото завишено търсене. В 
столицата спрямо миналата година то се е увеличило с 8% по данни на Агенцията по вписванията. 
Тихомир Тошев, кредитен консултант: За съжаление, основно се развиват четири основни града в страната - София, 
Варна, Пловдив и Бургас. Така че да, хората, които вече са в София, жилищата им стигат, вярно е има много необитаеми 
жилища, поради реституционни претенции, но има и много прииждащи хора в София, които идват тук да търсят 
препитание. 
Все по-често хората се насочват към по-големи апартаменти или към къщи извън столицата. 
Тихомир Тошев, кредитен консултант: Специално при покупките с кредит, тристайните изпреварват двустайните, но ако 
гледаме и кешовите сделки, наистина двустайните остават най-търсени, но българинът иска да си повиши стандарта на 
живот. 
Така и цените след 2018 г. тръгват нагоре 
Пепи Димитрова, ПР консултант в недвижимите имоти: През 2018 година беше премината психологическата граница 
от 100 хиляди лева за средностатистически апартамент, това означава първи имот на младо семейство. 
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Тихомир Тошев, кредитен консултант: Готов тристаен в София от по-крайните квартали - 90-95, до центъра - 300-400 
хиляди евро. 
Не само високите цени обаче са проблем. 
Тихомир Тошев, кредитен консултант: Обикновено най-евтините имоти, които излизат, обявите са фалшиви или с 
някакъв проблем или са опит на некоректни брокери да привлекат нови клиенти с много обаждания, или има някакъв 
проблем, така че много евтините имоти трябва да ги гледаме внимателно. 
Все по-често хората купуват и имоти с инвестиционна цел, тоест с мотив да спечелят. 
Пепи Димитрова, ПР консултант в недвижимите имоти: 15% от сделките ново строителство са точно такива - с 
инвестиционна цел, тоест купуваш на картинка, от инвеститор, на който имаш пълно доверие, и когато сградата е готова 
преди акт 16 го продаваш на много по-висока цена. 
Най-желаните райони на София остават кварталите "Изток" и "Изгрев" и района около градината на докторския паметник. 
Предпочитанието към определени райони обаче създава и проблеми. 
Емил Христов, урбанист: Съществуващите сгради в момента и техният капацитет могат да поемат съществуващото 
население в София. Това, което се случва в южните квартали, е изключително проблемно, тъй като там няма необходимата 
инженерна инфраструктура, създава се илюзорен имидж от брокерите къде да се купува и там да се купуват жилищата и 
това е един проблем и се неглижират северните територии. 
Според данните на анализатора в момента в София има достатъчно апартаменти, за да задоволят цялото търсене, въпреки 
това продължава да се строи заради проблеми с вторичния пазар - препродаването на имоти. 
Експертите коментираха и начина на финансиране на жилищата у нас. 
Тихомир Тошев, кредитен консултант: Няма банки, които да отпускат по 100%, и това в цял свят е нещо, което в 
последните години се прави, за да се ограничи максималното финансиране, от друга страна се допуска сто процента 
финансиране, но то може да стане в комбинация с потребителски кредит, това пък става малко рисково. 
 
√ ЕС: Нямаме друг избор, освен да отговорим на американските мита  
Върховният търговски представител на ЕС заяви, че блокът няма да има друг избор, освен да отвърне, след като Вашингтон 
наложи мита за рекордните 7,5 милиарда долара за стоки на Европейския съюз. 
"Съжаляваме за избора на САЩ да продължат с митата", заяви еврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрьом в 
изявление, след като опитите за договаряне на примирие не стигнаха до никъде. 
"Тази стъпка не ни оставя друга възможност, освен да следваме курса на своевременно налагане на наши собствени мита 
в случая с Боинг, където САЩ са констатирали нарушения на правилата на СТО", добави тя. 
Съединените щати наложиха мита за стоки за 7,5 милиарда долара на Европейския съюз в петък, въпреки заплахите за 
ответни действия. Сред засегнатите от митата са „Еърбъс“, френските вина и шотландското уиски. 
Митата, които влязоха в сила след полунощ вашингтонско време, се появиха, след като разговорите между представители 
на Европа и САЩ не успяха да постигнат отмяна. 
Одобрената от СТО атака на президента на САЩ Доналд Тръмп влиза в сила, когато Вашингтон е затънал в търговска война 
с Китай и може допълнително да дестабилизира глобалната икономика. 
Наказателните мита взимат на мушка самолети за гражданска авиация от Великобритания, Франция, Германия и Испания 
- страните, работят по „Еърбъс“ - които сега ще струват с 10 процента повече, когато се внасят в САЩ. 
Но митата са насочени и към потребителски продукти като френско вино, които Тръмп обеща да атакува през последните 
месеци. Вината от Франция, Испания и Германия вече ще се бъдат посрещани отвъд Атлантика от 25-процентови мита. 
В Европа има и друго голямо главоболие, тъй като Брюксел очаква в средата на ноември Тръмп да изпълни заканата си за 
налагане на наказателни мита върху вноса на коли от Стария континент. Такъв удар ще засегне най-болезнено 
автомобилния сектор на Германия, въпреки че великани в сектора имат производствени мощности и в САЩ. 
 
√ МВнР: Не пътувайте до Каталуния  
Нови протести се организират в социалните мрежи за тази вечер в Барселона, предупреждават от МВнР. 
По информация на българското генерално консулство в Барселона настроението сред по-голямата част от жителите е за 
мирни протести. Въпреки това препоръчваме на българските граждани да не предприемат без неотложна необходимост 
пътувания до Каталуния в дните на протестите, се казва в съобщението на МВнР. 
Оттам допълват, че е препоръчително постоянно пребиваващите в областта български граждани или туристи да избягват 
районите, в които се организират протестни мероприятия. Остават в сила и предишните предупреждения и съобщения от 
Министерството на външните работи на България. Генералното ни консулство в Барселона и посолството ни в Мадрид 
следят ситуацията и са готови да оказват съдействие при необходимост. 
Българските граждани могат да се свържат с ГК Барселона на телефон: +34 937 969 950, както и на телефона за спешни 
случаи: +34 619 217 097 и с посолството в Мадрид на телефони: +34 913 455 761; +34 913 456 651 и на дежурния телефон в 
извън работно време: + 34 678 013 846. 
 
БНР 
 
√ Теменужка Петкова: Енергийната система на страната е подготвена за зимния период  
Енергийната система на страната е стабилна и подготвена за зимния период, заяви в Пловдив министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова. Тя посети новия диспечерски център, базиран в енергийното управление „Юг“. 
Министър Петкова подчерта, че вече са приключили проверките на трите електроразпределителни дружества и 
Електроенергийния системен оператор преди началото на зимата: 
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„Категорично мога да кажа, по първоначални данни системата е стабилна и трите електроразпределителни предприятия 
и ЕСО имат готовност да посрещнат есенно-зимния сезон“. 
Два проекта за повече от 5 милиона евро са реализирани от Електроенергийния системен оператор за модернизация и 
контрол, като по този начин се допринася за сигурността на доставките и качество на услугата. 
„Тук в Пловдив се намира един от петте опорни пункта в страна, на база на които ще може да се осигури допълнителен 
резерв по отношение на системата. От тук ще може да се управлява системата дистанционно. По този начин ще можем да 
пестим и време. Ще могат и повредите да се отстраняват дистанционно, съответно и разходите ще бъдат по-малко“, обясни 
още министър Петкова. 
 
√ „Файненшъл таймс“: До две седмици „Виваком“ може да е с нов собственик  
До две седмици е възможно телекомуникационната компания "Виваком" да има нов собственик, съобщи „Файненшъл 
таймс“. Според изданието бизнесменът Спас Русев и руската държавна банка Ви Ти Би подготвят продажбата на бившия 
държавен оператор на цена, която многократно надвишава покупната стойност преди четири години. 
Според „Файненшъл таймс“, настоящата оценка на „Виваком“ надхвърля 1,2 милиарда евро, което е близо четири пъти 
по-висока стойност от покупната през 2015 година. Тогава сделката бе сключена за 330 милиона евро. Очаква се новият 
собственик да бъде "Юнайтед груп" (United Group) - компанията е доставчик на кабелни, мобилни и медийни услуги. Тя 
има опит на Балканите, допълва изданието и подчертава, че ако сделката се осъществи на тази цена, това би я съпоставило 
с последните сделки в сектора в цяла Югоизточна Европа. 
Също така - това би бил шести собственик на „Виваком“ от 2004 година насам, а към момента има спор за собствеността. 
Руски бизнесмен оспорва последната продажба на телекома, тъй като е изгубил сделката. 
Изданието отбелязва, че потенциалният купувач има характерно пазарно поведение - влага средства в по-малки сделки, 
слива няколко компании в сектора, за да създадат по-голяма и след това я продава. Понякога компаниите се предлагат и 
на борсата. 
В края на септември бе оповестено, че освен „Юнайтед груп“, „Провидънс Екуити Партнърс“ е подал оферта, но отново по 
източници на „Файненшъл таймс“ вторият кандидат е дал по-ниска ценова оферта. В момента „Виваком“ е собственост на 
Спас Русев и Ви Ти Би банк  - чрез лондонското ѝ подразделение. Официални коментари засега няма от нито една от 
страните. 
Евентуалната сделка идва, след като United Group, която е собственост на BC Partners, придоби хърватския 
телекомуникационен оператор Tele2 Croatia през месец май за 220 милиона евро, за да разшири присъствието си в 
Югоизточна Европа. 
През март компанията BC Partners пък завърши придобиването на мажоритарен дял в United Group от компанията KKR & 
Co Inc., като това беше една от най-големите сделки с частен капитал в региона. 
 
√ Европейският съвет реши официално Кристин Лагард да поеме управлението на ЕЦБ през ноември  
Европейският съвет обяви в петък, че назначава Кристин Лагард за следващ президент на Европейската централна банка 
(ЕЦБ) и отбеляза, че тя ще заеме позицията на 1-ви ноември. 
"Днес Европейският съвет назначи Кристин Лагард за председател на Европейската централна банка за период от 8 години, 
който мандат не може да се подновява", се казва в съобщението на Съвета. 
Съветът на ЕС номинира бившия шеф на МВФ Лагард за най-висшия пост на ЕЦБ през юли, а Европейският парламент 
одобри нейната номинация през септември. Тя ще наследи настоящия президент на ЕЦБ Марио Драги, чийто мандат 
изтича в края на октомври. 
 
√ Лидерите на ЕС са разделени по въпроса за бюджета на общността 
Лидерите на ЕС дискутираха нов бюджетен план, който да позволи на общността да изразходва до 1,1 трилиона евро в 
периода 2021-2027 г., но дълбоките различия между правителствата може да блокират сделката в продължение на 
месеци, предаде Ройтерс. 
Според предложението, подготвено от ротационния председател Финландия, следващият дългосрочен бюджет трябва да 
има капацитет между 1,03 и 1,08% от брутния национален доход на ЕС. 
Това би позволило на ЕС да изразходва между 1 - 1,1 трилиона евро за 7 години в първия си бюджет след напускането на 
Великобритания, която е един от най-големите донори в хазната на блока. 
След срещата си някои от евролидерите определиха преговорите като трудни. 
Финландският документ, с който разполага Ройтерс, е по-малко амбициозен от предложенията на Еврокомисията, която 
иска бюджет в размер 1,1% от брутния национален доход, а ЕП призова за още по-голям бюджет – 1,3% от БНД. 
Финландското предложение отива отвъд искания от Германия (най-голямата икономика в ЕС) 1 процент. И това не се 
харесва на повечето от 27-те страни членки, заявиха официални лица, според които предстоят дълги преговори до 
постигането на компромис. 
Бюджетните преговори обикновено са сред най-трудните в ЕС, който е все по-склонен на разпри. Страните са силно 
разделени по въпроси като икономически политики, финансови реформи и миграция.  
 
√ Ключова седмица за Брекзит  
Британският премиер Борис Джонсън смята да внесе днес за гласуване в Камарата на общините неговата сделка за 
Брекзит, но това може да бъде осуетено от председателя на долната камара на парламента Джон Бъркоу. В същото време 
лейбъристите ще се опитат да внесат предложение за втори референдум за одобряване на споразумението.  
Правителството продължава да твърди, че нещата вървят по план, въпреки проблемите на премиера в парламента. Според 
различни министри излизането на Обединеното кралство на 31 октомври е напълно реалистично. 
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Борис Джонсън все пак изпрати писма до Брюксел с искане за отлагане на Брекзит, както го задължава законът. В Брюксел 
обсъждат отговора, но изглежда игнорираха факта, че едното писмо не е подписано, а в друго се изтъква, че отлагането на 
Брекзит ще има опустошителен ефект.  
Гласуванията тази седмица в Камарата на лордовете обаче са изключително съдбовни. Днес правителството внася отново 
сделката за гласуване, но председателят на Камарата на общините Джон Бъркоу може да не допусне това да стане, както 
през март осуети третото гласуване по сделката на Тереза Мей.  
Все едно, във вторник правителството ще внесе за обсъждане необходимото законодателството за прилагане на 
споразумението, като вероятно ще се наложи Камарата на лордовете да заседава извънредно следващия уикенд, за да 
има шанс гласуването да стане преди Хeлоуин. Лейбъристите обаче могат да се опитат да променят дневния ред и да 
внесат две поправки – едната за по-мек Брекзит и другата за референдум за одобряване на сделката. Правителството 
твърди, че има гласовете да прокара сделката, но политическите налюдатели не са сигурни в това.    
Здравният министър в кабинета на Джонсън заяви междувременно, че няма основателни причини да се отлага излизането 
на Великобритания от ЕС и тя трябва да напусне на 31 октомври. Мат Ханкок увери, че неговото министерство е готово за 
Брекзит без споразумение и има планове за доставката на над 12 000 вида медикаменти. 
 
√ Предсрочни избори в Северна Македония през април, служебно правителство след Нова година 
Могерини: ЕС допусна историческа грешка  
Предсрочните парламентарни избори в Северна Македония ще се състоят на 12 април 2020 година. От 3 януари страната 
ще се управлява от техническо правителство. 
За това се договориха лидерите на главните политически партии, след среща при президента Стево Пендаровски. През 
седмицата Европейският съвет не обяви кога ще започнат преговорите за присъединяване на югозападната ни съседка и 
Албания. 
В късния следобед вчера президентът Стево Пендаровски повика в резиденцията си водачите на Социалдемократическия 
съюз, ВМРО-ДПМНЕ и партиите от албанския блок. 
Всички участници в срещата обявиха, че - независимо от отказа на Европейския съюз да започне преговори за 
присъединяване със Северна Македония - целта на страната остава пълноправно членство в съюза. 
Като дата за избори управляващите социалдемократи са предложили края на декември, но опозицията е поискала 
техническото правителство, което ще организира вота, да има поне 100 дни на разположение. Затова - и за да изчакат 
всички страни от НАТО да ратифицират протокола за присъединяване на Северна Македония към Алианса - партийните 
лидери са се спрели на датата 12-и април. 
Премиерът Зоран Заев отказа да посочи кой ще оглави техническото правителство от началото на идната година и заяви, 
че предстоят дискусии по темата в рамките на досегашната управляваща коалиция.  
Опозиционната ВМРО-ДПМНЕ ще излъчи вътрешния и социалния министър. 
Лидерите от ЕС допуснаха "историческа грешка", като не постигнаха съгласие за началото на преговори за членство с 
Албания и Северна Македония, заяви върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността 
Федерика Могерини, предаде Асошиейтед прес. 
Могерини заявява в своя блог, че съжалява, че лидерите от ЕС не са могли да се споразумеят въпреки "изключителния 
напредък, постигнат от двете страни, и против препоръката на Европейската комисия". 
По думите ѝ "това е много повече от загубена възможност: това е историческа грешка, която тя се надява, че може да бъде 
поправена възможно най-скоро". 
 
Economy News 
 
√ 1/3 от българските сирена се изнасят  
„Страната ни се утвърди като лидер в производството на лавандулово масло в света. Около 80-85 % от произведеното 
масло намира добър международен прием, както в страните от ЕС, така и в трети страни. Това каза заместник-министърът 
на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов по време на конференция в София. Той допълни, че 
вътреобщностните доставки на българско лавандулово масло за Франция за поредна година са с най-голямо количествено 
и стойностно изражение. През 2018 г. на френския пазар са реализирани почти 50% от целия експорт от този продукт.  
Заместник-министърът на земеделието подчерта, че България предоставя огромни възможности и потенциал за 
отглеждане на био зеленчуци и плодове с уникален вкус. Той посочи, че през 2018 г. стойността на експортираната 
продукция от зърнено-житни култури превишава 1 млрд. щ. д. и формира 25 % от общия износ на земеделски продукти от 
България. 
„Сектор „Мляко и млечни продукти“ заема водещо място в селското стопанство на България и неговият принос към 
икономиката е от съществено значение. От произведените български сирена се изнася средно около 1/3 от годишното 
производство. Износът на сирена и извара в стойностно изражение през 2018 г. достига над 96 млн. щатски долара с обем 
от 23 232 тона. Основни експортни дестинации са страните от ЕС - Гърция, Румъния, Германия. В трети страни добър прием 
българското сирене намира в САЩ, Ливан, Австралия и Ирак“, каза още той.  
Доц. Иванов посочи, че политиката на Министерство на земеделието, храните и горите е експортно ориентирана и 
насочена към развитие на стокообмена със страни както от Европейския съюз, така и с трети страни. Той отбеляза, че 
страната ни е със стабилни макроикономически показатели. По думите му, сред основните двигатели на растежа е именно 
аграрният сектор. Зам.-министърът допълни, че почетните консули могат да допринесат за пълноценна подкрепа на 
българския селскостопански бизнес. 
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Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Ние и светът. Разговор с президента Росен Плевнелиев /2012-2017 г./; 
- От София до Скопие, от историята до политиката. Ангел Димитров, съпредседател на комисията; 
- Футболни диагнози. Анализ на Харалан Александров и Насо Русков; 
- Казуси в болницата: Как пациенти и лекари могат да пазят правата си? 
- Местни избори 2019: Ивайло Симеонов в битката за Елин Пелин, арх. Борислав Игнатов, кандидат за кмет на 

София, и Елеонора Николова в надпреварата за Русе; 
БТВ, „Тази сутрин" 

- Битката за София: Продължават специалните интервюта с основните кандидати за кметския стол. В студиото - Мая 
Манолова и Йорданка Фандъкова; 

- Ще залояват ли мечката, която тормози цяло село край Велико Търново? 
- На живо: Защо конфискуваха оръжията за възстановки на Дружество „Традиция"? 
- Има ли още опасен салам и заразена с листерия риба на пазара? Отговорът от БАБХ; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Стягане на редиците, преди последното преброяване - Валери Симеонов от НФСБ и Веселин Марешки от „Воля"; 
- Стрелба след забележка за шум. На живо: Как междусъседски спор завърши с убийство? 
- Петима загинаха в една катастрофа, шестима пострадаха в друга. Непреценен риск или лошо стечение на 

обстоятелствата? 
- "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Абонат иска да пуснат ток в новата му къща, Енергото иска 19 хил. лв; 
- На твоя страна": Гуми втора ръка със съмнително качество на пазара. Как да изберем зимни гуми и как да 

подготвим автомобила ни за предстоящите месеци? 
- И маската на Шотландеца падна. Юлиан Константинов, след участието му в "Маскираният певец"; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 21 октомври 
Москва 

- Вицепремиерът Екатерина Захариева ще се срещне с министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров. 
***  
София 

- От 10.00 часа на пешеходния мост над бул. „България" до НДК ще бъде открита 6-ата фотоизложба „Виж София - 
променяме я заедно". Поканени са да присъстват Йорданка Фандъкова, кандидат за кмет на София, заместник-
кметове на Столичната община, главният архитект на София, общински съветници, представители на фирми, 
членове на КСБ, възложители и изпълнители на включените обекти, партньори на в. „Строител" и др. 

- От 10.00 часа в зала „Тържествена" на Централния военен клуб ще се проведе международна конференция на 
тема „Съдебното обучение: минало, настояще и бъдеще", с което ще отбележи 15 години Национален институт на 
правосъдието и 25 години съдебно обучение в България. 

- От 17.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще се проведе конференция на директорите 
на националните библиотеки от Югоизточна Европа на тема „Ръкописно-документално наследство в 
библиотечните колекции на държавите от Югоизточна Европа". 

- От 18.30 часа в Литературен клуб „Перото" ще бъде представена книгата „Слънчогледова нива" на Людмила 
Балабанова. 

- От 19.00 часа в зала „България" ще се състои концертът „Катули Кармина", посветен на 25 години перкусионен 
ансамбъл „Акцент". 

- От 19.00 часа в ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс ще бъде представен френският спектакъл 
„Н". 

***  
Велинград 

- От 14.00 часа на градския стадион ще започнат срещите между отборите по футбол в рамките на Ученическите 
спортни игри за учебната 2019-2020 г. 

***  
Добрич 

- От 13.15 часа в Държавен куклен театър „Дора Габе" ще се проведат куклени спектакли „Вълкът и седемте 
козлета". 

- От 16.00 часа в Интерактивна зала на Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои литературно четене с 
презентация „Оскар Уайлд и неговите приказки" по повод 165 години от рождението му. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представен спектакълът „Боряна" от Йордан Йовков. 
***  
Дупница 

- От 15.00 часа в града ще се състоят обучения на членовете на секционните избирателни комисии за предстоящите 
местни избори. 

***  
Кнежа 
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- От 12.00 часа в района на град Кнежа ще бъде проверен напредъкът на строителните дейности по разширяване 
на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД. В инспекцията са поканени да участват министър-
председателят Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на енергетиката Теменужка 
Петкова, народни представители, областни управители, кметове и представители на местната власт, представите 
на изпълнителите и други. 

***  
Плевен 

- От 14.30 часа в Медицински университет Плевен министър-председателят Бойко Борисов е поканен по повод 45-
та годишнина от основаването на университета. 

***  
Пловдив 

- От 10.00 часа в аквариума на Регионалния природонаучен музей ще бъде открита изложбата „Най-отровните риби 
в света". 

- От 11.00 часа в ж.к. „Индустриална зона „Капсида" на ул. „Бавария" 11 ще се състои церемония по официално 
откриване на производствена база. На събитието ще присъстват министър-председателят Бойко Борисов, 
вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на икономиката Емил Караниколов и Н. Пр. д-р Хасан Улусой. 

***  
Поморие 

- От 19.00 часа в залата на Народно читалище „Просвета 1888" ще бъде представена комедията „Кафето Ви, г-н 
Министър" от Хореа Гарбеа. 

***  
Смолян 

- От 15.00 часа на връх Средногорец ще бъде отслужена панихида за загиналите в боевете на връх Средногорец и 
за Освобождението на Родопите, след които ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметникакостница. 

- От 17.30 часа на новия център в Смолян ще бъдат поднесени венци и цветя пред Паметника на полк. Владимир 
Серафимов. 

- От 18.00 часа в Регионален исторически музей „Стою Шишков" ще се проведе Надпяване в музея: Гласът на 
България Атанас Кателиев и гласовете на НУФИ „Широка лъка". 

- От 19.30 часа на Новия център на бул. „България" ще има тържествена заря-проверка по повод 107 години от 
Освобождението на Родопите. 

***  
Стара Загора 

- От 11.00 часа в Оперния театър ще се състои премиерата на операта за бебоци „ФА СОЛ ЛА се забавлява". 
***  
Ямбол 

- От 10.00 часа на площадката на ГИС „Странджа" в с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол 
„Булгартрансгаз" ЕАД ще открие разширението на газопреносната мрежа по трасето на „Балкански поток" в 
участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа". За участие в откриването са поканени 
министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова, народни представители, областни управители, кметове и други. 

 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Еврото се търгува за 1,1158 долара  
Курсът на еврото остана над прага от 1,11 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 
В междубанковата валутна търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1158 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1144 долара за едно евро. 
 
√ КЗП: Стандартите за безопасност на стоките не са самоцел, а резултат от продължителни практически изпитвания  
Особено, когато говорим за безопасност на стоките, стандартът е този, който определя правилата и изискванията, на които 
дадена стока трябва да отговаря, за да бъде безопасна. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите 
Димитър Маргаритов в предаването „Директно“ по телевизия Bulgaria ON AIR през седмицата, в която отбелязахме 
Световния ден на стандартизацията. 
„Тези стандарти не са някаква самоцел. В резултат на продължителни практически изпитвания е установено по какъв начин 
трябва да бъде конструиран даден предмет в зависимост от предназначението му, за да не крие рискове за живота и 
здравето на хората изобщо и на децата – в частност“, подчерта Маргаритов. „Понеже в България действат доста добре 
формулирани и подробни стандарти, се случва така че се попада на стоки, които не отговарят на изискванията им. Има 
различни видове рискове – от порязване, задушаване и т.н. Има рискове за живота, за здравето…“, добави той. 
„За всяка стока, която би могла да бъде опасна, това се преценява и то по един изключително точно регламентиран начин 
– в акредитирани лаборатории или от вещи лица, които са оторизирани да правят тази оценка. Затова дори тогава, когато 
липсва един документ, от който да става ясно, че е направено съответното изпитване в лабораторни условия или 
експертизи и тази стока отговаря на стандарта за безопасност, тя не бива допускана изобщо на пазара и по-честите случаи, 
при които ние задържаме такива стоки, са действително на границата, а не в търговските обекти“, посочи председателят 
на КЗП. 
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Маргаритов заяви, че всеки търговец би трябвало да е запознат със законовите изисквания и да разполага с необходимите 
документи за дадените стоки. Това важи и за случаите, в които се касае за внос от трети страни. „Търговецът трябва да е 
наясно какво е действащото законодателство, кои са стандартите, на които трябва да отговарят съответните групи стоки, 
които той внася от държави извън Европейския съюз, където е възможно да важат други правила. Една стока може да бъде 
опасна съобразно действащото в ЕС законодателство, но в трети страни тя да се продава, защото там има други стандарти“, 
каза още той. 
Стандартите за детските дрехи са изключително сериозни. „Има значение и възрастовата група, за която са предназначени 
облеклата. Единият от възможните рискове е свързан с лесното откъсване на дребни елементи, които обикновено са 
прикрепени по недостатъчно траен начин върху дрехата и могат да се отделят“, разясни председателят на КЗП. 
„Същевременно трябва да споменем и една друга голяма група рискове, свързани с т. нар. връзки със свободни краища и 
шнурове – закачване за транспортно средство, за велосипед, за така модерните напоследък тротинетки, което дори и за 
по-големи деца може да крие опасност от нараняване, обърна внимание той. 
При имитиращите храни стоки опасността се крие в това, че те или части от тях могат да бъдат погълнати от децата и да 
предизвикат задушаване. „Някои изключително сполучливо наподобяват плодове и зеленчуци и това може лесно да 
заблуди особено по-малко дете. Ние много често си мислим, че могат да причинят само някакви стомашни разстройства, 
но рисковете по-скоро са от задушаване, ако попадне в дихателните пътища елемент от тази стока“, посочи председателят 
на КЗП. 
Има и опасни стоки, от които удря ток. Например, пакетче с дъвки. „Произведено е от пластмаса. Тази част, която се подава, 
може да дръпнете. Примерно едно дете подава на друго да си вземе дъвка. И при дърпането се получава удар от ток. 
Понеже съм го изпробвал и върху себе си, мога да кажа, че не само че не е приятно, но действително токът е доста силен 
импулс и не само уплахата може да бъде рискът, който се появява“, обясни Маргаритов. 
Запалките с необичаен външен вид могат да изненадат с неочаквано възпроизвеждане на пламък от най-неподозирани 
места. Маргаритов даде пример със запалка във формата на мобилен телефон: „Конструирана е по такъв начин, че не 
отговаря на стандарта – когато приплъзнете капачето, пламъкът може да се озове в ръката Ви. Ако не знаете и се опитате 
да извлечете този пламък, вероятността, когато запалите, той да изгори ръката Ви, е много голяма.“ 
В края на разговора председателят на КЗП припомни, че ако потребител закупи опасна стока, има право да я върне, а 
търговецът е длъжен да му възстанови заплатените за нея пари и да унищожи всички налични при него количества.  
 
√ Връщаме часовника назад в нощта срещу изборите  
В последната събота срещу неделя на октомври и тази година ще се върнем към зимното часово време. В нощта преди 
изборите за местна власт у нас, в 04.00 часа на 27 октомври официално преминаваме към астрономическото време за 
нашия часови пояс и превъртаме стрелките с час назад.  
Смяната на часовото време би трябвало да приключи веднъж завинаги през 2021 година. За това се споразумяха последно 
ресорните комисии в Европарламента тази година след като така и не се стигна до окончателно синхронизиране на 
различните позиции на страните-членки по този въпрос. 
През септември 2018 година Европейската комисия излезе с предложие местенето на стрелките да се случи за последно 
през 2019 година, като различните държави да изберат до март т.г. дали искат да останат на астрономическо време (зимно) 
или на лятно часово време (Daylight savings time).  
През септември миналата година председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер обяви, че местенето на стрелките ще бъде 
отменено много бързо. Юнкер тогава се позова на резултатите от проведената онлайн анкета сред европейските граждани. 
В нея взеха участие неочаквано много граждани на ЕС, а 80% от тях се обявиха за отмяната на превъртането на стрелките 
на часовника два пъти годишно.  
В крайна сметка в края на март тази година Европарламентът прие да няма смяна на часовото време. Всички държави, 
които искат да адаптират в законодателството си по-масовото сред европейските страни решение за оставане в летния 
часови пояс, ще спрат да сменят стрелките на часовниците си от март 2021 година.  До 1 април догодина държавите в 
общността трябва да съобщят на Европейската комисия в кой часови пояс избират да бъдат занапред. Предвижда се 
дотогава да приключи съгласуването между съседните държави, обявили предварително, че желаят да останат в един и 
същи часови пояс. Евроделегатите препоръчаха на всички държави да бъдат сговорчиви със съседите си, когато решават 
къде ще се разположат във времето, за да няма проблеми в комуникацията между тях и в целия единен пазар на ЕС. 
Нагласите у нас показаха, че хората също са за лятно часово време, а какво ще е окончателното решение на България, ще 
разберем най-късно през април 2020-а. 
 
√ Русия и Сърбия подписаха споразумение за изграждане на Център за ядрена наука, технологии и иновации  
По време на посещението на руския премиер Дмитрий Медведев в Белград бе подписано междуправителствено 
споразумение между Русия и Сърбия за сътрудничество при изграждането на Център за ядрена наука, технологии и 
иновации на територията на Република Сърбия. 
От руска страна документът бе подписан от генералния директор на държавната корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов, 
а от страна на Сърбия  - от министъра на иновациите и технологичното развитие Ненад Попович. Церемонията се състоя в 
присъствието на премиера на Русия Дмитрий Медведев и президента на Сърбия Александър Вучич. 
С подписването на документа завърши формирането на необходимата нормативно-правна база, която позволява да се 
премине към подготовка и сключване на първите изпълнителни договори. Дейността на Центъра ще подпомогне работата 
в редица жизненоважни области като производството на радиоизотопи за медицински, промишлени и селскостопански 
цели, производството на легиран силиций за индустрията, оказване на услуги за определяне на елементния състав на руди 
и минерали, екологични проби, подготовка на кадри за атомната промишленост, както и развитието на иновациите и 
изследванията в областта на цифровите технологии и много други. 
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Част от Центъра ще бъде и ядрена инсталация, която ще работи на базата на многоцелеви изследователски водо-воден 
реактор с мощност до 20 мегавата. Тя ще е снабдена с необходимите за безопасната експлоатация системи, оборудване, 
апаратура, лаборатории и функционални комплекси.  
 „Сърбия традиционно притежава знания и умения в областта на мирното използване на атома. Центърът за ядрена наука, 
технологии и иновации, който съвместно ще изграждаме, е иновативен проект, отговарящ на най-съвременните 
тенденции в развитието на ядрените технологии. В основната на проекта е дългогодишното ни сътрудничество в тази 
област и традиционните връзки между руските и сръбските атомни експерти. Надяваме се реализирането на проекта да 
започне скоро“, отбеляза Алексей Лихачов. 
„Сърбия и Русия са свързани с многогодишно сътрудничество в областта на изследването на атома, като новият проект ще 
укрепи това взаимодействие. Строителството на високотехнологичен център в нашата страна ще създаде независима 
платформа за провеждане на изследвания и практическо използване на атомните технологии. В Центъра ще се 
произвеждат радиоизотопи, които ще помогнат да се реши въпросът с недостига на препарати за лечение на онкологични 
заболявания, като радиоизотопите могат да бъдат използвани за решаване на въпроси, свързани с индустрията и селското 
стопанство. Проектът ще бъде реализиран в съответствие с международните изисквания за ядрена и радиационна 
безопасност. В това отношение Русия притежава колосален опит при реализиране на такива проекти“, заяви Ненад 
Попович. 
За целите на ефективното и безопасно осъществяване на проекта, руските и сръбските специалисти ще си съдействат за 
усъвършенстване на инфраструктурата, включително за системата за регулиране на ядрената и радиационна безопасност, 
както и за изпълнението на националната политика в областта на използването на атомната енергия за мирни цели. Това 
ще стане на базата на съществуващата руска практика и в съответствие с препоръките на Международната агенция за 
атомна енергия.  
 
√ За първи път: Парите за дигитална реклама изпревариха бюджетите за традиционните медии  
За първи път в историята рекламодателите ще похарчат повече за реклама в социалните медии, отколкото в печатните. 
Това отбелязва медийна агенция Zenith в ежегодната си прогноза. 
В края на 2019 г. разходите за промотиране в социалните платформи ще са приблизително 84 млрд. долара, докато тези 
за хартиени издания ще намалеят с 6%, до 69 млрд. долара. Така социалните медии стават третия най-голям рекламен 
канал, с дял от 13%. Първото място заема телевизията (29%), чиито пазари продължават да се свиват, а второто – платените 
търсения (17%), които, от своя страна, за първи път ще прескочат 100 млрд. долара. 
Резултатите потвърждават още веднъж твърдението, че дигиталната реклама измества традиционната и е все по-
предпочитана от рекламодателите. 
По отношение на глобалните рекламни разходи, от Zenith съобщават, че до края на годината ще се повишат с 4.4% до 640 
млрд. долара. 
 

https://www.zenithmedia.com/social-media-overtakes-print-to-become-the-third-largest-advertising-channel/

