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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Монитор  
 
√ Добрин Иванов: 400 млн. лева годишно губи икономиката от местенето на стрелките 
Всяка пролет и есен при смяна на времето има скок на болничните 
Намаляват поръчките в индустриалните предприятия, казва в интервю за "Монитор" изпълнителният директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал 
- Г-н Иванов, само след няколко дни сменяме отново стрелките на часовника, което определено е изпитание за 
здравето на хората. Кажете обаче какви са икономическите загуби за бизнеса и трябва ли наистина да се сложи край 
на смяната на времето? 
- Извършихме проучвания по този въпрос още преди години и те показаха, че преместването на стрелките вреди както на 
бизнеса, така и на обществото като цяло. Щетите за икономиката са освен преки и косвени. Основната вреда обаче е върху 
здравето на хората. Местенето на стрелките оказва влияние и върху тяхната работоспособност, производителност. Заради 
това и бизнесът търпи загуби. Доказано е, че смяната на времето предизвиква дискомфорт, води до повече трудови 
злополуки, катастрофи и вреди на икономиката. 
- На каква стойност приблизително са икономическите загуби според вас? Би трябвало да сте отчели всички тези 
фактори. 
- Не можем да бъдем точни, но отчитайки завишените разходи за болнични в месеците, през които има смяна на времето, 
понижената производителност и други фактори, смятаме, че загубите за българската икономика са 400 млн. лева годишно 
от двете смени на времето. 
- Да разбирам ли, че през пролетта и есента, когато сменяме времето, отчитате скок на болничните? 
- Точно така. Смяната на времето води до здравословни проблеми като високо кръвно налягане, депресии, недоспиването 
също трябва да се отчете като фактор, моментни неразположения. Стига се и до по-сериозни проблеми като инфаркти и 
инсулти. Особено при хората, които работят под напрежение. Като се има предвид всичко това и добавим ниската 
производителност, разходите за здраве, за лекарства, болнична помощ - всичко това са загуби за икономиката на страната. 
- Очаквате ли забавяне на поръчки, намаляване на производителността и сега, след като в неделя сменяме времето?  
- Прогнозата за тази година не е по-различна от миналата. Смяната на часовото време като цяло е вредна за икономиката. 
Това ще е така, докато не се вземе решение за прекратяване на тази практика. 
- Другият голям въпрос е обаче кое време да остане за постоянно - лятно или зимно. Бизнесът като че ли предпочита 
лятното, така ли е? И, от друга страна, една разлика между часовото време с други страни би създала проблеми. 
- Ние смятаме, че ако смяната на часовото време отпадне, трябва да бъде въведено единно за цяла Европа, а не както се 
предлага - всяка страна членка да вземе собствено решение. Ако има повече от един час разлика между две съседни 
държави, това би създало неудобство в бизнес отношенията. Отчитайки, че астрономическото време е зимното, а лятното 
като цяло предполага по-дълъг ден, за България е по-подходящо въвеждането само на лятно часово време. То ще е по-
ползотворно от гледна точка на няколко отрасъла - строителство, туризъм, търговия. По-голямата част от държавите в 
Южна Европа предпочитат повече лятното часово време, а в Северна - зимното. Ние смятаме, че като цяло смяната на 
часовото време е вредна и независимо кое ще остане, ще е по-добре от сегашната ситуация. Но ако трябва да избираме, 
мислим, че за нас е по-подходящо лятното. 
- Всъщност се смяташе, че една от ползите от смяната на времето е пестенето на енергия. Сега обаче се оказва, че 
те са минимални. Не е ли основание и това, за да спрем да местим стрелките? 
- Така е. Една от причините за смяната на времето е икономия на електроенергия. За първи път местенето на стрелките е 
въведено в началото на 20-и век в Англия, след което се въвежда и в други държави. У нас става едва през 1979 година, 
като отново причината е била икономия на електричество. Тогава тази мярка е била ефективна, тъй като се е удължавал 
работният ден през зимата и през лятото пък се удължава светлата част от този работен ден. Това дава възможност за по-
голямо производство. Сега, в 21-ви век, това не е валидно, или поне в много по-малка степен. В момента електричеството, 
което се ползва за осветление, е много малък дял. Осветлението, което се пести, е нищожно. Има и много по-
енергоефективни начини за спестяване. Изчисленията ни показаха, че от смяната на часовото време икономията на 
електроенергия е в размер на 4 млн. лева годишно. А както казах, загубите от смяната на времето са 400 млн. лева. Виждате 
каква е разликата. Това е аргумент за отпадане на смяната на часовото време. Знаете, че въпросът се обсъждаше два пъти 
и два пъти се отложи решението му. Надявам се през 2020 година вече да има яснота. 
- Преди няколко дни бе отчетен ръст на икономиката, въпреки че преди известно време се чуха притеснителни гласове 
за опасност от рецесия. Какви са тенденциите? 
- Ръст има действително, отчете го и националната статистика за първото и за второто тримесечие. Предстоят данните и за 
третото, но и там се очаква също повишение. Колкото до въпроса за рецесията, който засягате, бих казал, че притесненията 
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са по-скоро за в бъдеще време. Настоящата година МВФ и Световната банка актуализираха данните си за България в посока 
нагоре. Нашите притеснения са прогнозите за състоянието на икономиката през 2020 година, когато смятаме, че ще има 
забавяне, и то съществено. Тук отчитаме рисковете в Европа, в световен мащаб и отражението им у нас. Най-вероятно през 
другата година отново ще отбележим растеж, той ще е по-нисък. Нашите прогнози са за ръст от 2,5 - 3%. 
- Това е лек спад всъщност на фона на 3,4%, който беше отчетен сега. 
- Така е, но все пак е тенденция надолу. Другото, което наблюдаваме, е намаляване на поръчките в индустриалните 
предприятия, главно заради кризата в Европа. Надяваме се намаляването на растежа да бъде ограничено по размер и 
време и това да е само временно явление, което да бъде преодоляно, и икономиката да се върне отново на ниво 
интензивен растеж. 
Визитка: 
Роден е на 19 септември 1977 г. 
През 2000 г. завършва магистратура „Счетоводство и контрол” в Икономическия университет – Варна, след което получава 
няколко следдипломни квалификации и специализира право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” 
От 2009 г. до момента е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Заместник-председател е на Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната 
политика, член е на съвета към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта 
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Агенция „Монитор“ 
 
√ Радев към Шиндзо Абе: България е открита за повече инвестици от Япония 
България е открита за много по-активно икономическо и инвестиционно партньорство с Япония. Това заяви президентът 
Румен Радев на среща с министър-председателя Шиндзо Абе, съобщиха от "Дондуков" 2. Срещата се проведе в рамките 
на посещението на българския държавен глава в Токио за участие в интронизацията на император Нарухито. 
Успешните примери на сътрудничеството между български и японски компании в автомобилната индустрия, енергетиката 
и производството на храни трябва да бъдат използвани като модел за последващо разширяване на японските инвестиции 
в България, посочи Радев. 
Президентът припомни силните традиции на страната ни в производството на автомобилни части и развитието на 
информационните технологии. 
На свой ред премиерът Абе подчерта високата оценка, която японските автомобилни компании дават за доставките на 
автомобилни компоненти и части от България и добави, че Япония проявява интерес към още по-тясно сътрудничество в 
тази област. 
Като конкурентни предимства на България държавният глава открои стратегическото разположение, 
висококвалифицираните работници и най-доброто съотношение между цена и качество в Европейския съюз. „Най-
важното обаче в двустранните ни отношения е доверието и приятелството, които свързват двата народа“, подчерта 
държавният глава. Румен Радев открои силното културно присъствие на Япония у нас, както и увеличаващия се интерес 
към изучаването на японски език сред българските ученици и студенти. 
Румен Радев и Шиндзо Абе обсъдиха и теми от международния дневен ред, европейската интеграция на държавите от 
Западните Балкани, потенциални рискове пред глобалната сигурност и други. 
 
√ С ваучери ще обучават на компютърна грамотност 
С 14 млн. лева работодатели ще оборудват детски кътове в службата 
Заради липсата на квалифицирани работници държавата ще продължи да дава пари за обучение в дигитална 
компетентност и през новия програмен период след 2021 г. На кандидатите да повишат компютърната си грамотност 
отново ще се раздават ваучери, но вече с по-засилен контрол на изразходените средства и проверка на знанията на 
преминалите обучение. 
Мерките на държавата за справяне с проблема с недостига на кадри в сектори като изнесените услуги обяви зам.-
министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на представянето на годишния доклад за развитието на 
аутсорсинга у нас. 
Индустрията на сектора формира 5.2% от БВП на България като е нараснал с 20 на сто само за година. Над 73 000 души 
работят в изнесените услуги у нас, или около 2% от пазара на труда, към края на 2018 г. Над 9% ръст на заетите в изнесените 
услуги се отчита само за последната година. Прогнозите са към 2022 г. броят им да превиши 80 000 души. Едновременно с 
това индустрията генерира 8.5% от всички разходи за заплати в икономиката през 2018 г. Това показва, че заплатите в 
сектора са в пъти по-високи от средната за страната. Но социалната политика и образованието не могат да отговорят на 
всички нужди на бизнеса. Неофициално проучване показва, че заетите в аутсорсинга са на средна възраст между 27 и 30 
г., а от тях 65 на сто са жени. За да се справят с недостига на служители, от сектора се обръщат към набор от кадри от 
различни малцинства и възрасти 
Ето защо и държавата ще продължи програмата за обучения с евросредства чрез ваучери. 
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През следващата година социалното министерство ще отдели 14 млн. лева за проекти до 100 000 лева на работодатели за 
обособяване на детски кътове за почасово отглеждане на деца, обяви още зам.-министър Русинова. Освен това ще бъдат 
продължени и програмите за осигуряване на детегледачки за майките, които се връщат на работа по-рано. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Българските инвестиции в кръговата икономика са над средното за ЕС ниво 
Според зам.-министърът на икономиката банките имат огромната роля да финансират устойчиво развитие 
Частните инвестиции в България, имащи значение за кръговата икономика, се оценяват на около 0.18% от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на страната (бел. ред. - около 200 млн. лв. през 2018 г.). Това каза зам.-министърът на икономиката 
Лъчезар Борисов при откриването на Конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“, организирана от 
ВУЗФ. На събитието присъства още вицепремиерът Марияна Николова, представители на академичните и бизнес средите. 
Борисов посочи, че в настоящия програмен период политиката на Министерството на икономиката е фокусирана върху 
иновациите, като основен фактор за устойчив растеж и повишаване добавената стойност в икономиката. По думите му 
визията за развитие на иновациите у нас са заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 
Република България 2014-2020 г. „Една от основните цели в Стратегията е стимулиране на технологичната модернизация 
в производствения сектор, използваща ресурсоефективни/безотпадни технологии, намаляващи замърсяването при 
източника, намаляващи въглеродните емисии“, подчерта той. 
Икономическият заместник-министър изтъкна, че основен финансов инструмент за реализация на заложените цели в 
Стратегията е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която се финансират проекти по приоритетни 
оси 1 „Технологично развитие и иновации“ и 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“. 
„По първата приоритетна ос са в процес на изпълнение три процедури на обща стойност 217 млн. лева, като те са насочени 
към разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятията, съобщи Борисов. Той 
допълни, че по втората приоритетна ос се изпълняват три процедури на обща стойност 298 млн. лева, които са насочени 
към подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията и подкрепа за пилотни и демонстрационни 
инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятията и пряко допринасят към развитието на 
кръговата икономика и околната среда“. 
Заместник-министърът на икономиката отбеляза и огромната роля на банките за финансирането за устойчиво развитие. 
„Те се явяват своеобразен проводник на трансформацията на икономиката в кръгова и са основен акцент на днешния 
форум за споделяне на добри идеи и успешни бизнес партньорства, които са довели до създаване и развитие на 
иновативни технологии, системи и решения с благоприятен ефект върху околната среда“, завърши той. 
 
√ Доколко ще е независим Националният борд за разследвания на произшествия 
Явно недоглеждане реално оставя бъдещия орган под шапката на министъра на транспорта 
Най-сетне кабинетът „Борисов 3“ реши да направи това, за което от години настояваха компаниите от въздушния, водния 
и железопътния транспорт – да извадят досегашната дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, 
водния и железопътния транспорт” от Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията  (МТИТС) и да го превърнат в независим орган. 
Повече от 10 години в различни статии и коментари многократно съм посочвал, че изваждането на звеното изпод шапката 
на министъра на транспорта е задължително поради крещящия конфликт на интереси. Конфликт, при който на практика 
министърът на транспорта трябваше да разследва сам себе си. Или, по-точно казано, подчинени на министъра инспектори 
от звеното трябваше да разследват как са изпълнявали регулациите си подчинените на министъра администрации и 
подчинени на министъра ръководства на транспортни компании. 
Само преди дни на официалната страница на МТИТС беше качен за обществено обсъждане проект на постановление на 
Министерския съвет, с който от 1 януари 2020 г. се създава Национален борд за разследване на произшествия във 
въздушния, водния и железопътния транспорт като независим специализиран държавен орган към Министерския съвет. 
Наистина – най-сетне едно отдавна чакано решение ще стане реалност, и то само след два месеца. 
Навлажнените ми от радост очи обаче не са дотам заслепени от проекта, че да не забележат един, вярвам, чисто 
административен пропуск, записан в ал.2 на чл.1 на проекта, а именно, че бъдещият Национален борд като „независим 
специализиран държавен орган към МС” ще си остане „второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията”. Че какво ще му е независимото тогава, питам, след като парите 
си Бордът пак ще получава от транспортния министър, както и досега? И ако това не е някакъв своего рода пропуск поради 
недоглеждане, то си е чиста проба безумие! Защото всички знаем народната мъдрост, че който плаща – той поръчва 
музиката. А знаем, че преди разследванията на тежките катастрофи със самолети, кораби и влакове музиката винаги е 
траурна. 
А иначе, както винаги, крушката си има и опашка. От обнародваните на сайта на МТИТС документи към проекта на 
постановлението става ясно, че трансформирането на звеното в независим Национален борд към МС всъщност ще се случи 
поради натиск от страна на Европейската комисия, която е завела дело в Съда на ЕС срещу България за неизпълнение на 
нейните задължения в съответствие с изискванията на чл. 21 от Директива 2004/49/ЕО, а именно, че не е успяла и досега 
да гарантира независимостта на своя разследващ орган – т.нар. „звено за разследване…”. 
Това е. Остава да се надяваме, че както е казало „А” с проекта за трансформиране на звеното за разследване в независим 
Национален борд към МС, така МТИТС ще каже и „Б”, като запише в проекта и че Бордът ще е със самостоятелен бюджет, 
който ще го направи и финансово независим. 
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√ Обещават нова методика за определяне заплатите на медиците 
Подготвят нова методика за труда на медиците, заяви здравният министър Кирил Ананиев. Целта е с новия начин за 
определяне на заплатите на лекарите, медицинските сестри и другия персонал да отиват не по-малко от половината 
приходи от клиничните пътеки, поясни той. 
"Ще създадем правила, прозрачност", каза Ананиев без да уточни дали сега липсват правила и прозрачност. 
Припомняме, от седмица пред входа на министерството на здравеопазването има палатков лагер на протестиращи, които 
искат добри условия на работа и адекватно заплащане. 
Целта е да има спокойствие в системата и хората да бъдат убедени, че е приложен най-справедливият принцип на 
разпределение. 
Лечението на наркозависими с метадон ще бъде преместено в нова сграда извън гъсто населените райони на София, каза 
той по повод протестите на жители на софийския квартал "Младост" срещу провеждането на програмата в намиращата се 
там болница "Света Анна". 
"Ще подготвим една сграда, която ще отговаря на всички изисквания, ще бъде далеч от блокове, детски градини, училища, 
ясли, специално пригодена за метадоновата програма, така че хората да са спокойни, до Нова година ние ще преместим 
пациентите от "Света Анна", допълни Ананиев. 
 
√ Не разрешиха на "Еврохолд" да купи активите на ЧЕЗ 
Комисията за защита на конкуренцията не разрешава на "Еврохолд" да купи българските активи на ЧЕЗ. Това става ясно от 
решение на антимонополната комисия. 
"Комисията установи, че нотифицираната сделка ще породи конгломератни ефекти на застрахователния пазар и на 
електроенергийния сектор. Планираната сделка ще доведе до съществено увеличаване пазарната мощ на 
концентриращите се предприятия, които ще имат възможност да действат в значителна степен независимо от своите 
конкуренти", посочва се в становището на КЗК. 
Според Комисията обединяването на опита, икономическия ресурс и пазарните позиции на концентриращите се 
предприятия в електроенергийния и застрахователния сектор създава предпоставки сделката да доведе до установяване 
или засилване на господстващото положение на обединената група и значително възпрепятстване на ефективната 
конкуренция на съответните пазари. 
Припомняме, "Еврохолд" влезе в сделката за ЧЕЗ през април, след като КЗК отстрани "Инерком" от процедурата. На 20 юни 
2019 г. "Eвpoxoлд Бългapия" купи ЧЕЗ cлeд дълги пpeгoвopи мeждy чeшĸoтo дpyжecтвo и бългapcĸaтa "Инepĸoм". 
Именно новината, че "Инерком" иска да купи ЧЕЗ предизвика скандал и в правителството, и в българското общество. 
Bъпpeĸи пъpвoнaчaлнaтa cдeлĸa, пpидoбивaнeтo бe cпpянo oт Koмиcиятa зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa cлeд шyмнo 
пpoтивoпocтaвянe oт пoчти вcичĸи пoлитичecĸи cили. Лично познанство бе повод министър Теменужка Петкова да си 
подаде оставката, която обаче не бе приета. 
Обвинения за тъмна сделка бяха отправени и при новината, че "Еврохолд" преговаря с ЧЕЗ. 
През август "Еврохолд България" подаде искане в антимонополната комисия за сделката с ЧЕЗ. 
 
БНТ 
 
√ България и Словакия подкрепят разширяването на ЕС  
България и Словакия са едни от най-силните поддръжници на разширяването на Европейския съюз. Това заяви 
вицепремиерът Екатерина Захариева след среща със словашкия външен министър Мирослав Лайчак. 
Двамата изразиха дълбоко съжаление за това, че за пореден път Европейският съвет отложи вземането на решение за 
започване на преговори със Северна Македония и Албания и подчертаха, че това ще доведе до нестабилност в региона.  
 
√ М. Габриел: Учители, родители и ученици да участват в реформата на образованието  
Все повече дигитални технологии в училище. Учители, родители и ученици да участват в реформата на образованието, за 
да бъде успешна. За това настоя еврокомисар Мария Габриел на национална конференция в София, за Дигиталните 
иновации в помощ на електронното образование. 
Данните сочат, че едва 10% от училищата в селата у нас имат достъп до интернет. За това в следващия програмен период 
- Мария Габриел ще настоява за свързаност в училищата с интернет. По думите й - живеем в епоха на бърз технологичен 
преход и трябва да подготвим младите хора за него. Това е заложено в европейския план за действие, за цифрово 
образование. 
Мария Габриел - еврокомисар: Ще се радвам ЕК да продължава да устоява идеята за това да има безплатен, 
високоскоростен интернет в училищата в Европа. Ще има много силен акцент в подкрепата към учителите. Проучванията 
сочат, че когато един учител има достъп до технологиите, това е в пъти по-важно отколкото ако дадеш таблет в ръцете на 
всеки един ученик. 
 
√ Програмата "Мотивирани учители" предлага възможност за допълнителна квалификация 
Просветното министерство предлага допълнителна квалификация за учители, така че те да могат да преподават физика, 
математика, химия, информационни технологии, чужди езици. Именно за тези предмети е най-големият недостиг на 
учители в момента. В същото време преподавателите от малките училища ще могат да допълват заетостта си с новата си 
специалност. Обучението е по Националната програма "Мотивирани учители". 
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72-ро основно училище в квартал "Суходол" е с под 200 деца. Затова практиката тук е всеки учител да преподава по няколко 
предмета. Така е и с Теодора Стоянова. Тя е завършила биология и химия, освен това води часове по физика, а в нашето 
полезрение попада, защото е утвърдена да се обучава за учител по информационни технологии. 
Правехте ли си хорариума досега с физиката, химията, биологията?  
Теодора Стоянова, учител по химия, биология, физика: Не, защото училището ни е малко, паралелките са по една, няма 
как да се случат нещата. Просто няма кой, за съжаление липсват кадри и някой трябва да поеме ангажимента.  
От ноември Теодора Стоянова ще се обучава по информационни технологии в продължение на една година в някое от 
висшите ни училища. 
135 учители са утвърдени за програмата на просветното министерство, според която те ще получат втора специалност. За 
щастие най- голямата част от тях са пожелали да станат учители по физика и математика. 
За щастие, защото в момента липсват учители точно по тези предмети и често ги заместват пенсионери. Други 
предпочитани предмети за квалификация са чужди езици, религия, информационни технологии.  
Първият етап на програмата вече приключи, до края на октомври се приемат документи за втория. Подборът е строг. Освен 
диплома, учителите трябва да представят препоръка от директора, че училището има нужда от точно такъв специалист. 
Полина Фетфова, гл. експерт, МОН: Има интерес към програмата, има интерес и към други специалности, сега ние 
правим проучване в системата, за да видим как да развием тази програма за следваща година.  
Програмата е на обща стойност 1,7 млн. лева като в нея се включват и хората, които се обучават по "бързата писта" за 
педагогическа правоспособност и учителите, които ще преподават на деца със специални потребности. 
 
√ България и Грузия улесняват трудовата миграция 
Европейският парламент прие с голямо мнозинство резолюция, с която подкрепя започване на преговори със Северна 
Македония и Албания за присъединяване към Евросъюза.  
В текста се изразява разочарование от неуспеха да се постигне съгласие на Срещата на върха миналата седмица, след като 
Франция, Нидерландия и Дания блокираха решението. Евродепутатите посочват, че Северна Македония и Албания са 
положили значителни усилия през последните години, за да изпълнят условията за начало на преговори. Липсата на 
решение е стратегическа грешка, се подчертава в резолюцията.  
Аргументи в тази посока бях изказани по време на дебатите.  
Йоханес Хан, еврокомисар: Това не е момент на слава за Европейския съюз. Сега сме в задънена улица. Да не забравяме, 
че има единодушие за едно: Западните Балкани се нуждаят от повече смели решения като Преспанското споразумение. 
След като не оправдахме очакванията, трябва да си отговорим на следните въпроси: Къде са стимулите ни за подобни 
пробиви? Къде е подкрепата за онези, които поемат политически рискове? Най-малкото, което дължим на страните от 
Западните Балкани, е откровеност. 
Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП: Те са нашите шест партньорки от Западните Балкани и в наш интерес е да ги 
интегрираме днес, а не утре. Други геополитически играчи като Русия, Турция, Китай и Саудитска Арабия се стремят да 
засилят влиянието си. Европейският съюз трябва да възстанови доверието на гражданите от този регион възможно най-
скоро. Трябва да влагаме достатъчно средства в инструменти за комуникации, за да се противостоим на пропагандата 
срещу Евросъюъза на Западните Балкани. 
 
√ Евродепутатите призовават за санкции срещу Турция  
Евродепутатите осъждат категорично едностранната турска военна интервенция в Североизточна Сирия и призовават 
Турция да изтегли всичките си военни сили от териториите на Сирия. 
В резолюция приета в четвъртък, с вдигане на ръка, евродепутатите предупреждават, че турската намеса в Североизточна 
Сирия представлява сериозно нарушение на международното право, като подкопава стабилността и сигурността в региона 
като цяло. 
Откакто Турция започна военната си инвазия, довела до голям брой цивилни и военни жертви, най-малко 300 000 души са 
били принудени да напуснат домовете си, подчертават евродепутатите, цитирайки източници на ООН. Евродепутатите се 
застъпват за установяването на зона за сигурност, под ръководството на ООН, в Северна Сирия. 
Те категорично отхвърлят турските планове за установяването на „така наречената зона на безопасност" по 
североизточната граница на Сирия и изразяват загриженост, че споразумението между САЩ и Турция за временно 
прекратяване на огъня може да узакони турската окупация на „безопасната зона". 
Парламентът изрази своята солидарност с кюрдския народ, изтъквайки ключовата роля на кюрдските въоръжени сили и 
особено тази на жените, в борбата срещу Даеш/ИДИЛ. Евродепутатите са изключително обезпокоени от сведенията за 
стотиците избягали затворници от ИДИЛ от лагерите в Северна Сирия в разгара на турската офанзива, което увеличава 
риска от възраждане на терористичната групировка. 
Евродепутатите намират за неприемливо превръщането на бежанците в оръжие от турския президент Реджеп Тайип 
Ердоган и „използването им за изнудване на ЕС". 
Те призовават Съвета на ЕС да въведе пакет от целеви санкции и визови забрани за турски длъжностни лица, отговорни за 
нарушения на правата на човека, както и да обмисли приемането на целенасочени икономически мерки срещу Турция. 
Евродепутатите също предлагат да се разгледа суспендирането на търговските преференции по споразумението за 
селскостопански продукти и, като крайна мярка, суспендирането на митническия съюз между ЕС и Турция. 
 
Investor.bg 
 
√ Иван Гешев е избран за нов главен прокурор 
За него гласуваха 20 членове на Висшия съдебен съвет 



6 

 

Иван Гешев е избран за нов главен прокурор, като за него са гласували 20 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), 
информира БТА.  
Докато се провеждаше заседанието на ВСС на територията на столицата се проведоха два протеста - "за" и "против" 
кандидатурата на Гешев. 
Изслушването на единствения кандидат започна в 10 ч като половин час след това беше подаден сигнал за бомба в 
сградата на ВСС. Обадилият се на телефона на секретарката на представляващия ВСС е съобщил, че бомбата ще избухне 
след около 30 минути, имало е и реплика на арабски език, обясни по-рано главният прокурор Сотир Цацаров, който ще 
бъде заменен от Гешев. 
По време на изслушването Гешев заяви, че не е подкрепян от политико-олигархични кръгове, като допълни, че не познава 
олигарси и не би допуснал да има чадър над когото и да било. 
Иван Гешев каза още, че той не нарушава българските закони и Конституция, когато говори пред медиите в лично качество, 
а не като прокурор или административен ръководител. По думите той не нарушава никакви правила при такива случаи. 
По време на гласуването 4-ма от представителите н ВСС гласуваха против неговата кандидатура - председателят на ВКС 
Лозан Панов, Олга Керелска, Красимир Шекерджиев и Атанаска Дишева. На заседанието днес не присъства Цветинка 
Пашкунова, която е в отпуск. 
Предстои държавният глава Румен Радев да реши дали ще подпише указ за назначаването на Иван Гешев. 
 
√ Обезщетения за над 4 млн. лв са изплатени за пропаднали площи от градушки 
Според министър Десислава Танева щетите през тази година не са по-големи от предходни години 
Изплатени са обезщетенията на стопаните за пропаднали площи от градушки и други климатични събития, съобщи във 
Велико Търново министърът на земеделието Десислава Танева, цитирана от БТА. 
Тя подчерта, че за първи път обезщетенията са изплатени в рамките на същата календарна година, преди две седмици. 
Общата сума е малко над 4 милиона лева за засегнати площи в размер на сто хиляди декара, каза министърът и отбеляза, 
че щетите през тази година не са по-големи от предходни години. 
Министър Танева посочи, че е готов нормативният пакет от мерки относно регулацията на животновъдните обекти и 
мерките за биосигурност. Те предвиждат всяко животно, отглеждано в България, да бъде регистрирано, както и да бъде в 
стопанства, с определени нива на биосигурност. 
Дори в личните стопанства домашните свине трябва да са регистрирани, не могат да бъдат отглеждани свободно, каза още 
тя. Всяко стопанство трябва да попада в обхвата на официален ветеринарен лекар, а всяко населено място чрез Областната 
дирекция за безопасност на храните трябва да има сключен договор с участъков ветеринарен лекар, който да извършва 
контрола, превенцията, и където се налага лечение, като този регламент включва и личните стопанства, посочи Танева. 
Министърът отбеляза, че предстои планираните мерки да бъдат коментирани с неправителствения сектор, а на 4 ноември 
те ще бъдат качени на сайта на министерството за обществено обсъждане. 
Министър Десислава Танева изнесе публична лекция пред студентите от Стопанския факултет на Великотърновския 
университет на тема "Ролята на Общата селскостопанска политика в развитието на българското земеделие". Тя посочи, че 
България иска запазване на бюджета за общата селскостопанска политика, заедно с още 19 държави от ЕС, посочва още 
БТА. 
 
БНР 
 
√ МВнР сезира румънските власти за замърсен въздух в Русе  
Министерството на външните работи сезира румънските власти във връзка със замърсения на 24 октомври 2019 г. въздух 
в Русе заради горящи стърнища на румънска територия. 
МВнР изпрати писмо до румънския посланик Йон Гъля, който от своя страна е алармирал румънското Министерство на 
външните работи. 
В същото време посланикът ни в Букурещ Тодор Чуров се свърза със заместник-кмета на град Гюргево. Изпратени са екипи, 
които са установили, че огнищата са угасени. 
 
√ Отслабване на икономическата активност на България през второто тримесечие  
Индикаторът за икономическа активност на България (ИИА) отслабва през второто тримесечие на годината до -0,26 пункта, 
достигайки най-ниско ниво от началото на 2014-а година, след като през първото тримесечие отбеляза слабо подобрение, 
показват резултат и от последно проучване на Министерството на финансите. 
Намалението на индикатора е свързано със спада на цикличния компонент, докато дългосрочната позиция на икономиката 
остава близка до нулата. 
Цикличното понижение на ИИА отразява негативните ефекти по линия на отслабената външна среда (представена с 
реалния растеж на БВП на 28-те страни-членки на ЕС) и свързаните с нея индикатори, които показват вътрешната 
икономическа активност. Това засегна в най-голяма степен индустриалното производство, поръчките и общия бизнес 
климат. 
Цикличната позиция на приходите от ДДС също отслабва, поради отчетеното намаляване на постъпленията от внос, 
ограничено от негативната динамика при вноса от трети страни през второто тримесечие, отбеляза финансовото 
министерство. 
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Динамиката на ИИА през второто тримесечие показа по-висока степен на синхронизираност между цикличния компонент 
на индикатора Eurocoin, определян от Центъра за изследване на икономическата политика (CERP) в Лондон и на 
Италианската централна банка (BOI), и флуктуациите на индекса ИИА през текущия период. През второто тримесечие 
оценената циклична позиция на Eurocoin се понижи до най-ниската си стойност от средата на 2013 година. Това 
кореспондираше с цикличния спад и на българския индикатор за икономическа активност. 
През третото тримесечие индексът Eurocoin продължи да бъде неблагоприятно повлиян от забавянето в международната 
търговия и отслабената индустриална активност. Въпреки това през юли индикаторът отбеляза повишение, поради 
отчетеното подобрение в доверието на потребителите и нарастването на регистрираните нови автомобили. В резултат на 
това цикличното понижение на Eurocoin бше по-задържано. Очаква се това да ограничи и намалението на българския ИИА 
през третото тримесечие. 
Според предварителните оценки на финансовото министерство ИИА ще се стабилизира през третото тримесечие. Това ще 
бъде в голяма степен обусловено от подобрените оценки за показателите за бизнес климата в промишлеността и 
натоварването на производствените мощности. 
 
√ БАН и фондация „Конрад Аденауер“ организират конференция на тема регионално развитие  
Причините за различията в икономическото развитие на отделните региони, образованието и социалните услуги ще се 
обсъждат на конференция, организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Фондация 
„Конрад Аденауер“. Сред участниците е еврокомисарят Мария Габриел 
Целта на конференцията е да постави на вниманието на обществото проблемите на местните общности, причините за 
регионалните дисбаланси в икономиката, образованието и социалната политика, както и да предложи съвременни 
решения за преодоляването на тяхното негативно отражение върху развитието на страната. Сред темите са цифровите 
технологии като възможности за насърчаване на растежа на регионите, кохезионната политика и влиянието ѝ върху 
регионалното развитие, регионалните неравенства в професионалното образование и изборът на младите хора. 
В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от актуални изследвания на института, както и на други 
академични институции в страната и чужбина. 
 
√ Юнкер, в последното си слово като ръководител на ЕК: Брекзит е срамота  
Брекзит е срамота и най-трудният проблем, пред който някога сме се изправяли. Това заяви председателят на 
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в реч пред Европейския център за политика, съобщи БТА. 
Юнкер е уточнил, че това е последното му слово като ръководител на ЕК. 
По неговите думи оттеглянето на Великобритания не е в интерес нито за страната, нито за ЕС. Всички плащаме цената. 
Направих всичко по силите си, отделих достатъчно време. Казах на (британския премиер Дейвид) Камерън, че ще загуби 
допитването, той не ми повярва и загуби, добави Юнкер. 
Той определи спасяването на Гърция от фалит като най-голямото постижение на действащата комисия. Юнкер съобщи, че 
много държавни и правителствени ръководители от ЕС са настоявали да не се меси в гръцката криза, но понеже бил от 
онези, които познават договора за ЕС, знаел за текста, че ЕК се намесва, когато е засегнат интересът на Общността. Така и 
не разбрах защо Международният валутен фонд беше толкова намесен в решаването на кризата, а ключовият ход бе 
измислен от нас, не от тях, посочи Юнкер. 
Кризата, предизвикала най-голямото разделение в ЕС в последните пет години, са били мигрантите.  
"Трябва да признаем, че не постигнахме това, което искаме, но постигнатото не е малко. Мигрантите, които ЕС прие, са в 
пъти повече от подслонените от САЩ, Канада и Австралия, взети заедно", добави той.  
Юнкер заяви, че външните граници на ЕС не са достатъчно сигурни. Той призова с Африка занапред да се разговаря в 
условията на равнопоставено сътрудничество, защото става дума за достойнството на африканците. 
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Председателят на ЕК заяви, че е говорил с президента на САЩ Доналд Тръмп от позицията на силата, защото е говорил с 
гласа на 28 държави. Юнкер се определи като първият, настоял в Овалния кабинет, че с ЕС трябва да се разговаря сериозно. 
"Ако търсим единодушието за всички външнополитически въпроси, загубени сме. Поне в някои области на външната 
политика решенията трябва да се взимат с квалифицирано мнозинство", призова Юнкер.  
"Направихме много за европейците, за мен бе най-висша чест да работя за ЕС", завърши той. 
 
√ Белият дом спира абонамента си за вестниците "Ню Йорк таймс" и "Вашингтон пост"  
От Белия дом заявиха, че се готвят да прекратят абонамента за вестниците „Ню Йорк таймс“ и „Вашингтон пост“ за 
държавни учреждения. 
Идеята, оповестена от „Уолстрийт джърнъл“, бе обоснована със спестяване на средства. 
Говорителката на Белия дом Стефани Гришам заяви, че ако не се поднови абонаментът за тези издания ще бъдат спестени 
стотици хиляди долари на данъкоплатците, но няма как да не се отбележи критиката на президента Доналд Тръмп към 
въпросните издания. Президентът неведнъж е определял техни статии  като „фалшиви новини“. 
По-рано тази седмица Тръмп заяви, че „не иска“ повече „Ню Йорк таймс“ в Белия дом и допълни, че сигурно ще бъде 
прекратен и абонаментът за „Вашингтон пост. 
АП посочва, че не е ясно кога новите инструкции ще бъдат изпратени към различните държавни агенции. 
Репортери публикуваха снимки в социалните мрежи, от които може да се види, че на стелаж с пресата в Белия дом липсват 
„Ню Йорк таймс“ и „Вашингтон пост“. На рафта се забелязват „Ю Eс Ей Тудей“, „Ню Йорк пост, „УолстрийтдДжърнъл“, 
„Файненшъл таймс“ и „Политико“. 
Журналист от Блумбърг написа, че онлайн абонаментът за „Вашингтон пост“ в Белия дом е все още активен. 
 
 „Дневник“ 
 
√ Ако президентът не потвърди избора на главен прокурор, съдебният съвет щял да прегласува Гешев  
Ако президентът не подпише указ за назначаването на избрания нов главен прокурор, Висшият съдебен съвет (ВСС) ще 
прегласува кандидатурата на Иван Гешев, а няма да започва нова процедура. Това се разбра от думите на представляващия 
ВСС Боян Магдалинчев на пресконференция в четвъртък вечер веднага след избора на Гешев. 
По думите му, процедурата предвижда да се подложи отново на гласуване същата кандидатура. Прокурорската колегия 
на ВСС еднозначно обяви днес, че, ако се наложи, ще застане повторно зад Иван Гешев. Ако се има предвид - че изборът 
му стана с 20 гласа "за" срещу 4 "против" (отсъстваше един член на ВСС), както и изказванията на част от привържениците 
на Гешев в съвета - може да се предположи, че той отново ще събере достатъчно подкрепа, но може и да има промяна. 
Досега коментарите бяха, че ако Румен Радев не потвърди избора, ще има нова процедура и освен Гешев (за когото Сотир 
Цацаров веднъж вече каза, че ще номинира отново) може да има и други кандидати - липсата на конкуренция за поста 
беше критикувана от анализатори, а и от представители на магистратската общност. ВСС обаче смята да приложи начина, 
по който действа при избора на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, за когото 
президентът също първоначално отказа да подпише указ, но след повторното гласуване и избор, го назначи. Радев има 
право само веднъж да върне избора. Не е ясно дали при прегласуване може да има нови номинации. 
 
√ Блокадата на Орлов мост е вдигната  
Блокадата на Орлов мост беше вдигната тази сутрин в 6.30 часа, предаде Би Ти Ви. Ключовото столично кръстовище беше 
затворено от протестиращи срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор вчера сутринта. 
До блокадата се стигна, след като на недоволните от избора не беше позволено да протестират пред сградата на Висшия 
съдебен съвет, където вчера Гешев беше изслушан и избран. 
Всичко за: Изборът на нов главен прокурор (128) 
Там бяха допуснати само хора, които го подкрепят. Обяснението беше, че те са поискали по-рано разрешение за 
мероприятието. 
Протестиращите обмислят следващите си действия, като не е изключено ново блокиране на кръстовището. Планира се и 
митинг пред президентството, тъй като сега единствено държавният глава може да върне назначението за 
преразглеждане. 
Снощи от Висшия съдебен съвет обявиха, че ако президентът не подпише указ за назначаването на избрания нов главен 
прокурор, той ще прегласува кандидатурата на Иван Гешев, а няма да започва нова процедура. 
 
√ Сърбия подписва сделка с Евразийския съюз, докато преговаря с Европейския  
Опасност за влиянието на "външни сили" на Балканите или жизнена необходимост? И двете гледни точки се обсъждат 
широко в Сърбия, а и в Европа, преди днешното търговско споразумение на Сърбия. 
Премиерът Ана Бърнабич е в Москва, за да подпише сделка за свободна търговия в Евразийския съюз. След това действие 
Сърбия няма да стане член на организацията на пет постсъветски държави - Русия, Беларус, Казахстан, Армения и 
Киргизстан - противно на писаното в някои издания след първоначалното съобщение. Критици изтъкват, че Сърбия вече 
търгува свободно с Русия, Беларус и Казахстан и церемонията прилича по-скоро на политическо шоу. От 3 млрд. обем на 
търговията на балканската страна с петте държави 90% се пада на обмена с Русия. 
Управляващите в Белград обаче изтъкват, че документът ще даде на Сърбия достъп до пазар със 180 млн. потребители и 
подписът, за който се преговаря от 2016 г., ще донесе само икономически ползи. 
Призив за това отправи и руският премиер Дмитрий Медведев, който бе в Москва Белград тази събота. В парламента в 
Белград той заяви, че подкрепя евроинтеграцията на Сърбия и други страни на Балканите, а и Русия също е готова за диалог 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3980963_sled_10_chasa_izslushvane_ivan_geshev_be_izbran_za/
https://www.dnevnik.bg/politika/2019/10/24/3981542_geshev_sled_izbora_za_glaven_prokuror_izmoren_sum/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3981430_tolkova_mnogo_policiia/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3981430_tolkova_mnogo_policiia/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3980963_sled_10_chasa_izslushvane_ivan_geshev_be_izbran_za/
https://www.dnevnik.bg/temi/izborut_na_nov_glaven_prokuror/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3981532_ako_prezidentut_ne_potvurdi_izbora_na_glaven_prokuror/?ref=home_mainStory
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3981532_ako_prezidentut_ne_potvurdi_izbora_na_glaven_prokuror/?ref=home_mainStory
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3980963_sled_10_chasa_izslushvane_ivan_geshev_be_izbran_za/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/24/3980963_sled_10_chasa_izslushvane_ivan_geshev_be_izbran_za/
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с ЕС, но само на принципа "на взаимноизгодно и изпълнено с уважение сътрудничество" - каквото има между Москва и 
Белград. 
"Евразийският клуб не е затворен. Активно развива международните си отношения," каза Медведев. Той повтори 
обичайната руска теза, че на Белград не бива да се налага да прави избор между изтока и запада. 
Поне няколко европейски лидери са изразявали обаче притеснени от това. Словашкият външен министър Мирослав 
Лайчак заяви, че Сърбия, "ако е сериозна за европейската си ориентация, очевидно взема политически решения, които я 
приближават" към ЕС, а "това не е такова".  
Действително Бюрото за политически изследвания, изследователски център в Белград, скоро обяви проучване, според 
което 45.5% от жителите смятат за външнополитически приоритет еврочленството, а едва 17.6% - това в Евразийския съюз. 
Двумислените сигнали, които Европейският съюз праща на Западните Балкани (Сърбия е страна кандидат, но 
перспективата за присъединяване на която и да било държава в региона се влоши в последните месеци), обаче дават 
аргументи в ръцете на Белград за самостоятелната му външна политика. Поне това е разбирането на президента 
Александър Вучич, което той отново изрази във "Файненшъл таймс". 
Това няма да е първото споразумение за свободна търговия на Евразиския съюз - има подобни с Виетнам, Иран, Китай и 
Куба, водят се преговори със страни като Индия и Сингапур. Досега страна, кандидат за членство в ЕС, не бе подписвала 
подобен документ. 
 
В. Дума 
 
√ ЕК иска разяснения за пътя през Кресненското дефиле 
Европейската комисия е изискала допълнителна информация за пътя през Кресненското дефиле, който се строи с 
европейски средства. Това съобщи Медиапул, позовавайки се на източници от ЕК и от Министерството на транспорта. На 
9 август 2019 г. България изпрати формуляр за кандидатстване до ЕК за отпускане на 267 млн. евро за изграждане на 41% 
от пътя през Кресненското дефиле, който е част от магистрала "Струма" (лот 3.2). На 15 октомври 2019 г. е изпратено писмо 
от генерална дирекция "Регионална политика" на ЕК до българските власти с искане за разяснения по заявлението. 
Според транспортното министерство това е стандартна процедура при одобряването на т.нар. големи проекти, чието 
финансиране е над 75 млн. евро. Основните коментари на ЕК и искането за допълнителна информация са по отношение 
на съответствието с изискванията на Директивите за птиците и местообитанията. България има срок от три месеца, в който 
трябва да отрази бележките на Европейската комисия и отново да изпрати формуляра за кандидатстване. 
Неотдавна природозащитни организации предупредиха, че "правителството води към катастрофа проекта за магистрала 
"Струма" през Креснеското дефиле". Според тях от апликационната форма става ясно още, че незнайно как 36 км участък 
с габарити за скоростен път (Г10.5) е поскъпнал с 234 млн. евро спрямо данните от анализа за разходи и ползи. Освен 
разминаванията в цената, от коалиция "Да спасим Кресненското дефиле" твърдяха, че са открили несъответствия между 
трасето, представено пред ЕК, и изготвената екооценка. 
АПИ и МРРБ, които заедно с транспортното ведомство са участвали в подготовката на апликационната форма за "Струма" 
(лот 3.2), до момента публично не са представяли информация по случая. В края на юли на Комитета за наблюдение на 
оперативната програма стана ясно, че магистрала "Струма" няма да е готова до края на 2023 г., а в най-добрия случай през 
2027 г. Това е повод представителят на ЕК Аурелиео Сесилио да попита дали магистралата ще бъде завършена през този 
век. 
 
В. Банкерь 
 
√ Блокаж на преговорите за прекратяване на смяната на часовото време 
Преговорите за прекратяване на сезонната смяна на часовото време са в застой в Съвета на ЕС. Това потвърди говорител 
на Европейската комисия. 
Засега комисията не може да посочи срок за приемането на решение. Предвижда се, ако държавите от ЕС постигнат 
напредък в преговорите, да прехвърлят въпроса към Европейския парламент, който по принцип е съгласен с 
първоначалното предложение на ЕК смяната на часовника да спре. 
Едва когато това решение е взето, ще се пристъпи към очертаването на новите часови зони, защото някои държави от ЕС 
ще предпочетат да запазят "завинаги" астрономическото часово време, докато други ще изберат "лятното". 
Изборът на отделните държави бе определен с допитвания, които показаха например, че мнозинството в България би 
предпочело постоянно "лятно" часово време, докато мнозинството в Белгия предпочита "зимно". 
Ако тези желания бъдат приложени, часовата разлика между България и Белгия би се увеличила от един час, както е сега, 
на два часа. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Остават само два дни за обявяване на даренията за предизборните кампании  
Остават само два дни за подаването на задължителната информация за Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) на 
Сметната палата, припомнят от одитната институция.  
Участниците в изборите за общински съветници и кметове - партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и 
инициативни комитети, са длъжни да подават по време на предизборната кампания всяка новопостъпила информация в 
срок до седем дни от възникването й за включване в ЕРИК. Подаването на данни за ЕПИК ще е възможно до 24.00 ч. на 26 
октомври 2019 г. 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/24/3980958_vuchich_opravda_vruzkite_si_s_rusiia_i_kitai_s/
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За единния регистър по Изборния кодекс задължително се подава информацията за дарителите и дарените пари, 
предмети или услуги, както и декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението 
надхвърли една минимална работна заплата. В ЕРИК се дава информация и за социологическите и рекламните агенции, 
както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи. 
Неподаването на задължителната информация за включване в ЕРИК, на лицето, което представлява партията или 
инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, глобата е от 3000 до 10 000 лв. Към 14.00 ч днес, 
в ЕПИК са обявени общо 1282 дарения. От тях паричните са 1250 за общо 1 192 598, 65 лв. Непаричните дарения са 32 на 
обща стойност 25 676,66 лв. 
 
√ Ръст на борсите в Европа преди последното заседание на ЕЦБ, ръководено от Марио Драги  
Основните борсови индекси на пазарите в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в четвъртък преди 
вчерашното заседание за паричната политика на Европейската централна банка, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,64 пункта, или 0,67%, до 397,67 пункта и е на път да завърши сесията 
при най-високото си ниво за от началото на месеца. Немският DAX се повиши с 82,43 пункта, или 0,64%, до 12 880,62 пункта, 
подкрепен от по-добрите от очакваното на отчети на Daimler и BASF. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
напредна с 71,76 пункта, или 0,99%, до 7 332,50 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 29,84 пункта, или 0,53%, до 5 683,28 
пункта. 
Акциите на Daimler поскъпнаха с 4,36%, след като автомобилния гигант обяви увеличаване на оборота и печалбата през 
третото тримесечие. Оборотът за тримесечието е нараснал с 8% спрямо същия период на миналата година, достигайки 
43,3 млрд. евро. Новината се отрази позитивно на автомобилния сектор, като индексът SXAP се повиши с 1,46% и достига 
най-високото си ниво от началото на май. Книжата на BMW и PSA Group (Peugeot-Citroen) поскъпнаха съответно с 0,95% и 
1,21% 
Акциите на BASF поскъпнаха с 2,55%, след като химическият концерн обяви 24-процентов спад на оперативната печалба 
процента през тримесечието от юли до септември до 1,1 млрд. евро. Този резултат обаче надхвърли очакванията на 
анализаторите, анкетирани от Блумбърг, които прогнозираха печалба от 1,06 млрд. евро. 
Фармацевтичната компания AstraZeneca обяви ръст на продажбите през последното тримесечие от 18% до 6,1 млрд. 
долара, надминавайки очакванията за продажби на стойност 5,8 млрд. Книжата и поскъпнаха с 2,64%. 
Пазарите са в очакване на заседание за паричната политика на Европейската централна банка, което за последен път ще 
бъде ръководено от Марио Драги, преди на председателския пост да застане Кристин Лагард. Очакванията са 
французойката да продължи политиката на Драги. 
Сред малкото негативни новини днес бе понижаването на прогнозата Nokia за печалбата за тази и следващата година. 
Книжата на финландският производител на мрежово и телекомуникационно оборудване се сринаха с 20,18%, след като 
компанията обяви, че силната конкуренция при 5G технологиите ще се отрази на нейната печалба. 
Лек ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в сряда на фона на поредната серия от финансови 
отчети, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 45,85 пункта, или 0,17%, до 26 833,95 пункта. Широкообхватният Standard & 
Poor’s 500 записа ръст от 8,53 пункта, или 0,28%, до 3 004,52 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
напредна с 15,50 пункта, или 0,19%, до 8 119,79 пункта. 
Акциите на индустриалния гигант Caterpillar поскъпнаха с 1,20%, въпреки че корпоративния и отчет за тримесечието не 
отговори на очакванията на анализаторите. Компанията обяви печалба от 2,66 долара на акция през третото тримесечие 
при прогноза на Refinitiv беше за печалба от 2,88 долара на акция. Тя обяви приходи от 12,758 млрд. долара при очаквани 
13,572 млрд. долара. 
Същевременно с това акциите на Boeing поскъпнаха с 1,04%, след като производителят на авиационна техника заяви, че 
ще се придържа към сроковете си за връщане в експлоатация на самолетите 737 MAX. Това бе достатъчно, за да 
компенсира тежките загуби на компанията за тримесечието. Тя обяви печалба от 1,45 долара на акция, като анкетирани от 
Refinitiv анализатори очакваха печалба от 2,09 долара на акция. За третото тримесечие компанията има отрицателен 
паричен поток в размер на 2,89 милиарда долара спрямо положителен поток от 4,1 милиарда долара година по-рано. 
Слабите резултати на Texas Instruments обаче ограничиха ръстовете на пазарите. Акциите на производителя на чипове 
поевтиняха с 7,48% и повлякоха със себе си целия сектор, след като компанията обяви, че спад на приходите за последното 
тримесечие от 10 до 17%, Книжата на ON Semconductor и Qualcomm поевтиняха с 3,58% и 1,57%. 
Въпреки слабите резултати, до момента сезонът на отчетите върви по-добре от очакваното. Досега 81% от компании от 
S&P 500, представили финансовите си резултати за тримесечието, са надминали очакванията на анализаторите, сочат 
данни на FactSet. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък на фона на леките 
печалби на Уолстрийт и предстоящата среща на Европейската централна банка. 
Инвеститорите получиха възможността да си поемат дъх поради липсата на новини около търговския конфликт между САЩ 
и Китай. 
„След като новините около преговорите между Пекин и Вашингтон затихнаха, финансовите отчети са водещият движещ 
фактор на пазарите тази седмица“, коментира Джефри Хейли Oanda. 
Липсата на ясна посока бе видима през цялата сесия, като индексите се колебаеха между минимални печалби и загуби. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 125,22 пункта, или 0,55%, до 22 750,60 пункта. 
Акциите на Softbank поевтиняха с 2,94%, след като вчера компанията обяви, че че е приела да плати над 10 милиарда 
долара за придобиването на стартъпа за споделено работно пространство WeWork. 
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Основният индекс в континентален Китай Shanghai Composite се понижи с 0,70 пункта, или 0,02%, до 2 940,92 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite отчете спад от 2,07 пункта, или 0,13%, до 1 616,33 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
напредна с 231,22 пункта, или 0,87%, до 26 797,95 пункта. 
Южнокорейският бенчамарк Kospi се повиши с 5,04 пункта, или 0,24%, до 2 085,66 пункта, след като акциите на 
производителя на чипове SK Hynix поскъпнаха с 2,96%, въпреки отчете 89-процентов спад на оперативната печалба през 
последното тримесечие в сравнение със същия период година по-рано. Този резултат обаче бе по-добър от очаквания от 
анализаторите. 
В Австралия ASX 200 се повиши с 20,50 пункта, или 0,31%, до 6 693,60 пункта, след като акциите на Rio Tinto и Oil Search 
поскъпнаха съответно с 0,66% и 1,12%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 0,83 пункта, или 0,15%, до 558,73 пункта. BGBX40 се понижи с 110,30 пункта, или 0,16%, до 110,30 пункта. BGTR30 
изтри 1,33 пункта от стойността си, или 0,27%, достигайки ниво от 498,12 пункта. BGREIT записа спад от 0,76 пункта, или 
0,59%, до 127,22 пункта. 
 
√ Трайна несигурност тегне върху Еврозоната, предупреди Марио Драги  
Европейската централна банка (ЕЦБ) е на мнение, че трайните несигурности, като се започне с напрежението в търговските 
отношения и Брекзита, продължават да възпрепятстват икономиката на Еврозоната. Това заяви вчера президентът на ЕЦБ 
Марио Драги на последната си пресконференция на този пост. 
Споменавайки геополитическите фактори, нарастващия протекционизъм и уязвимостта на нововъзникващите пазарни 
икономики, Драги, цитиран от АФП, оправда амбициозния арсенал в подкрепа на бизнеса, приет на септемврийското 
заседание ЕЦБ, който включва възобновяване на програма за изкупуване на облигации на стойност 20 млрд. евро месечно 
от 1 ноември. 
Същевременно с това ЕЦБ запази лихвата по овърнайт депозитите на банките на ниво минус 0,5 на сто. През септември 
показателят бе понижен от предходното равнище минус 0,4 на сто. Основната лихва по рефинансирането остава на нулево 
равнище. 
Драги пак призова правителствата в Eврозоната да отговорят на свръхлибералната парична политика на ЕЦБ с по-високи 
държави разходи, предаде ДПА. 
Страните трябва да водят фискална политика, която е благоприятна за растежа, каза Драги на пресконференция след 
заседанието на банката по паричната политика. Той добави, че държавите с фискално пространство трябва да действат, 
предаде БТА. 
Драги отхвърли критиките срещу либералната парична позиция на банката, като заяви, че според най-новите 
икономически данни за Еврозоната новият кръг от стимули "е оправдан". 
На 1 ноември той ще предаде поста си на бившия управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин 
Лагард след осем години начело на централната банка на Еврозоната. 
 
√ Джонсън иска предсрочни избори на 12 декември  
Британският премиер Борис Джонсън обяви, че ще поиска от парламента да одобри предложение за предсрочни избори, 
които да се проведат на 12 декември, предадоха световните агенции. 
В писмо, адресирано до лидера на Лейбъристката партия Джереми Корбин, Джонсън посочва, че ако ЕС предложи на 
Великобритания отсрочка на Брекзит до 31 януари, то тогава той ще се опита да прокара законодателството, нужно за 
ратифициране на сделката за Брекзит до 8 ноември, което ще означава, че Брекзит може да бъде приключен преди 12 
декември - датата, предложена от него за предсрочния вот, съобщи БТА. 
Джонсън уточнява, че ако парламентът иска повече време, за да проучи сделката за Брекзит, която той сключи неотдавна 
с ЕС, то депутатите могат да получат това допълнително време, но те трябва да одобрят предложението за общи избори 
на 12 декември, допълва Франс прес. 
Говорейки за удължаването, което може Великобритания да получи от ЕС за Брекзит, Джонсън заяви, че ЕС може да 
предложи по-кратка отсрочка, до 15 ноември или до 30 ноември като подчертава, че предпочита този вариант, предаде 
Ройтерс.        
Междувременно избраната за председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ще поиска Лондон 
да предложи свой еврокомисар, ако Великобритания все още е в ЕС след 1 ноември. 
 
√ Либия разчита на Русия за установяването на мир и стабилност  
Либия се надява, че Русия ще помогне за укрепването на мира и сигурността в Либия и в Африка. Това заяви премиерът на 
либийското правителство на националното съгласие Файез Сарадж пред срещата на върха Русия-Африка, съобщи ТАСС. 
"Русия поддържа Африка и материално, и политически. Надявам се, че приетите на този форум решени ще спомогнат за 
развитието на нашите отношения и на развитието на Африка, каза Сарадж. "Разчитаме на вашата помощ и подкрепа за 
укрепването на мира и сигурността на нашия континент и в нашата страна", добави ръководителят на международно 
признатото правителство на Либия, предаде БТА. 
Руският президент Владимир Путин окачестви като следствие от "безотговорната политика" на някои страни сегашното 
положение в Либия с два центъра на изпълнителната власт. "Ние внимателно и с голяма тревога следим събитията, които 
се развиват във вашата страна. Смятам, че те са резултат от безотговорната политика на редица държави, които действаха 
в Либия в нарушение на международното право и навремето изопачиха съответната резолюция на Съвета за сигурност 
към ООН, каза Путин по повод изявлението на Сарадж.  
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Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След избора на главен прокурор и преди избора за местна власт - коментар на социолозите Боряна Димитрова и 
Андрей Райчев; 

- Избори и организация. Как е организирана работата в Арена Армеец? Председателят на Общинската избирателна 
комисия Полина Витанова; 

- Бум на катастрофи. Множество инциденти на пътя само за ден - какви са причините?; 
- Анатомия на съня. Как се изследва заспал човек?; 
- Местни избори 2019: Карлос Контрера в битката за столичния район "Сердика", Георги Колев - кандидат за кмет 

на Пловдив, и Николай Радев също в битката за Пловдив; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Пренареждане на политическата карта. Как ще излезе ГЕРБ от изборите? Говори премиерът и лидер на партията 
Бойко Борисов; 

- Почина блъснатият от кола велосипедист в София. На живо - близките на загиналия мъж търсят свидетели на 
катастрофата; 

- Агресия в училище. Какво стои зад поведението на учителката?; 
- Дъвки удрят с ток, а обувки причиняват изгаряния при децата. Кои са най-новите опасни играчки на пазара? И 

какви рискове крият - проверка в „На твоя страна"; 
- Партньори за един ден. Васил Василев-Зуека става полицай в Пето районно преди премиерата на филма „В кръг"; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 25 октомври 
София 

- От 09:00 часа в София Тех Парк ще се проведе Dell Technologies Forum. 
- От 09:30 часа в КНСБ водачът на листата на АБВ в София Ивайло Калфин и кандидатът на АБВ за кмет на Пловдив 

Любомира Ганчева ще се срещнат с ръководството на КНСБ. 
- От 11.30 часа в Мултимедийния център на БТА, ще се проведе брифинг на генералния директор Максим Минчев. 
- От 12.00 часа пред централния вход на зала „Арена Армеец" ще се проведе брифинг на ОИК - Столична във връзка 

с подготовката и организацията на местните избори. 
***  
Бургас 

- В 10.00 часа в пространството около Часовника "Движение България на гражданите"-Бургас ще закрие 
предизборната си шатра (павилион). 

***  
Кюстендил/село Слокощица 

- От 11.00 часа в двора на училището, обект на интервенция ще се проведе пресконференция за представяне на 
проект „Зелени трансгранични населени места - по-добър опит в обучението". 

***  
Плевен 

- От 14.00 часа в зала „Амброаз Паре" на Телекомуникационния Ендоскопски център, ще се проведе Национална 
научна сесия за студенти и преподаватели на Медицински колеж - Плевен. 

*** 
Пловдив 

- От 10.00 часа в зала „1А" в Аграрния университет в Пловдив заместник-министърът на земеделието, храните и 
горите Вергиния Кръстева ще открие семинар на Българската асоциация на производителите на оранжерийна 
продукция на тема „Интегрирана растителна защита в оранжериите". 

- В 10.00 часа до басейн „Младост" кметът на града инж. Иван Тотев ще направи символична първа копка за 
изграждането на новия 50-метров плувен басейн. 

- В 11.00 часа на ъгъла на улица "Кръстьо Пастухов" 9 и бул. "Цар Борис Трети Обединител" ще се състои откриването 
на нова детска площадка. 

- От 13:00 часа в павилиона на ПП АБВ срещу общината, кандидатът на АБВ за кмет на Пловдив Любомира Ганчева 
ще има приемна. 

- В 18.00 часа в галерия „2019" на улица „Гладстон" политическа партия ГЕРБ ще закрие предизборната си кампания 
със специално събитие. 

***  
Симитли 

- От 18.00 часа кандидатът за кмет на Община Симитли Апостол Апостолов и кандидатите за съветници от „Партия 
на Зелените", коалиция „Бъдеще за Община Симитли" закриват предизборната си кампания с голям 
благотворителен концерт, посветен на малката Лия от село Полето. 

***  
Св. Св. Константин и Елена 

- От 13:00 часа в хотел „Азалия", ще се проведе пресконференция по повод предстоящата четвърта професионална 
бойна галавечер SENSHI. 

***  
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Сливен 
- От 18.00 часа в зала „Сливен", ще се състои тържествен концерт по повод връчването на годишните награди на 

Общината. 
***  
Смолян 

- От 8.30 часа в Общинска избирателна комисия ще се проведе брифинг, във връзка с постъпили жалба и сигнал за 
неправомерно отваряне на помещението, в което се съхраняват бюлетините за изборите. 

- От 18.00 часа в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов" ще се проведе закриване на предизборната 
кампания на кандидатът за кмет на Смолян от ГЕРБ Николай Мелемов. 

 
Bloomberg TV 
 
√ Уби ли Макрон мечтата за разширение на ЕС? 
Ветото на френския президент срещу началото на преговорите със Северна Македония и Албания поставя под въпрос 
бъдещето на Европа  
Еманюел Макрон може и да е спечелил президентския си пост с обещанието да победи популизма, но в последните дни 
много хора на Балканите го наричат „Европейския Тръмп“. Причината за това неласкаво сравнение е отказът на френския 
президент да подкрепи разширението на Европейския съюз, пише Димитър Бечев, старши сътрудник към Атлантическия 
съвет (САЩ), в коментар за Ал Джазира. 
Миналата седмица на среща на върха в Брюксел, Макрон наложи вето на даването на старт на преговорите със Северна 
Македония и Албания. Френският лидер беше сам в решението си за Македония и подкрепен само от Дания и Холандия 
за Албания. 
Макрон защити решението си, което беше веднага и публично отхвърлено като „историческа грешка“ от председателя на 
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, като се аргументира, че ЕС трябва да се фокусира върху подобряване на 
вътрешните си отношения и функциониране преди да води преговори с нови членки. 
„Това е диспут за визията“, заяви Макрон, като обясни, че правилата за разширяване се нуждаят от реформа. 
За френския президент, диспутът наистина е относно визията. 
Във Франция съществува отколешна традиция да се разглежда Европа като концентрични кръгове, което датира в годините 
назад до Франсоа Митеран (президент на Франция два мандата в периода 1981-1995 г.) В тази визия, съвсем ясно 
споделяна от Макрон, източноевропейците са добре дошли да правят бизнес и да партнират с ЕС, но те не принадлежат 
на „истински европейската“ вътрешна светая светих, към която Париж автоматично се причислява. 
В ранните 90 г. на миналия век, изправен пред исканията на поляци, унгарци, чехи и останалите бивши комунистически 
страни „да се върнат в Европа“, Митеран излезе с план за Европа, в който Франция се намира в ядрото на малък и силно 
интегриран Западно-европейски съюз, който има само хлабави, базирани на икономиката, връзки със своите източни 
съседи. 
В края на краищата, желанието на Митеран да държи страните от Централна и Източна Европа извън ЕС беше игнорирано 
от останалите държави, основателки на съюза. Като резултат, ЕС се разшири и допусна много от новите членки в еврозоната 
и в Шенгенското пространство. Последното попълнение беше Хърватска, която преди дни получи и зелена светлина от ЕК 
за влизане в Шенген. 
Британското решение да напуснат ЕС представляваше възможност за Франция да адаптира „плана Митеран“ за 21 век. В 
поредица от речи  Макрон изложи визията си за „Европа на три скорости“ - вътрешен кръг от страните в Еврозоната, втори 
кръг, който включва сегашните членки на ЕС, обединени от общия пазар и външен трети кръг от страни, „обединени от 
общи ценности, демократични принципи и икономически свободи“, в който един ден би могъл да включи и Русия и Турция. 
Причината, поради която Макрон иска да сложи край на разширяването на ЕС е проста: Той вярва, че то се е провалило. 
Вместо преуспяващи млади демокрации, които да засилят европейската интеграция, ЕС се бори с Унгария на Орбан и с 
Полша, която избра популистката Право и справедливост за пореден път. 
Така че, що се отнася до Макрон, Северна Македония и Албания ще продължат да стоят в чакалнята на ЕС. Румъния, 
Унгария и Полша и подобните им трябва да стоят извън еврозоната. Разширяването е мъртво. Да живее ефективния и 
успешен ЕС, в който Германия е локомотив, а Франция на Макрон е машинист, или стратегически лидер. 
Френското „не“ хвърли сянка върху постиженията от последните две години – Северна Македония подписа историческо 
споразумение с Гърция и договор за добросъседство с България, което отвори пътя и към преговори за членство в НАТО и 
ЕС. Комисарят Йоханес Хан заяви, че Макрон е увредил имиджа на ЕС като надежден партньор не само в Западните 
Балкани, но и отвъд тях. Външният министър на Северна Македония Никола Димитров обвини ЕС в нечестност. 
Решението на Макрон всъщност отдалечи една твърда про-европейска страна като Северна Македония от пътя и към 
Брюксел, докато продължава (поне формално) преговорите със Сърбия на Александър Вучич, който все повече дърпа 
страната си в посока Путинова Русия. Това освен всичко друго е и обидно. 
Други анализатори и политици също посочват френските реверанси към Сърбия, особено по време на визитата на Макрон 
в Белград през миналото лято, която мина изцяло под знака на Първата световна война. Въпросът е, доколко Сърбия е 
толерирана от Франция и то за сметка на останалите страни в региона, които нямат проблемите на Белград. Управляващите 
там са директно свързани с режима на Милошевич в миналото и все още използват много от неговия инструментариум в 
пропагандата спрямо съседите си – Сърбия не признава Косово и поддържа сепаратистките амбиции на Република Сръбска 
в Босна. 
Франция няма лесно да се откаже от обструкциите си, но все още е възможен напредък в процеса на разширяване, макар 
и със значителни забавяния и компромиси. 


