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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бюджет 2020: Нужни са повече пари за профилактика в здравеопазването? 
Ефективността на парите за бизнеса трябвало да се следи внимателно 
Сметките за Бюджет 2020 вече започнаха, но очаквано в плана на правителството няма никави изненади. От цифрите в 
проекта за следващата година става ясно, че не се очертава и желание за реформи.  
"Исторически погледнато това е най-щедрият бюджет, водещи са политиката по доходи и пенсионната политика. 
Бюджетът е какъвто е представен и съответства на политическата програма. Липсва ни воля за реформи", посочи за 
"България сутрин" Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
По думите му може би е трябвало повече воля за реформи в здравеопазването - повече пари за профилактика и превенция. 
Съкращения в администрацията с 10% пък щели осигурят средства за увеличаване на заплатите на останалите чиновници. 
Пред Bulgaria ON AIR икономистът проф. Христина Вучева обясни, че понякога е полезно да има дефицит, за да може да се 
осигури растеж.  
"В момента ни спасяват парите от ЕС да имаме валутен борд и растеж. Невъзможно е да има за всички необлагаем 
минимум. Ако се погледне бюджета внимателно, ще се види, че най-много пари се дават за бизнеса - чрез 
съфинансирането на така наречените програми, и трябва внимателно да се следи ефективността на парите", каза тя. 
За повече информация вижте видеото. 
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Investor.bg 
 
√ Брутният външен дълг се понижава с 2% на годишна база към края на август 
Намалението при дълга на сектор Държавно управление е с 4% спрямо август миналата година 
Брутният външен дълг (частен и държавен) в края на август 2019 г. се увеличава и достига 34,03 млрд. евро. Това е с 883,2 
млн. евро, или 2,7%, повече в сравнение с края на 2018 г., когато той бе в размер на 33,15 млрд. лв., показват 
предварителни данни на Българска народна банка (БНБ), публикувани днес. На годишна база обаче дългът намалява с 
660,1 млн. евро (1,9%) спрямо август 2018 г. 
В края на август 2019 г. дългосрочните задължения са 25,68 млрд. евро, като се увеличават с 2,3% спрямо края на 2018 
г.  Дългосрочният дълг намалява с 830,8 млн. евро (3,1%) спрямо август 2018 г. Краткосрочните задължения възлизат на 
8,35 млрд. евро и нарастват с 3,9% спрямо края на 2018 г. 
Краткосрочният външен дълг нараства със 170,7 млн. евро (2,1%) спрямо август 2018 г. 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на август 2019 г. е 5,418 млрд. евро (9,2% от БВП). Външните 
задължения на сектора се понижават с 233,5 млн. евро (4,1%) спрямо август 2018 г. 
През август външните задължения на банките в България възлизат на 4,56 млрд. евро (7,7% от БВП), като се понижават с 
41,6 млн. евро (с 0,9%) спрямо края на 2018 г. и с 66,5 млн. евро спрямо миналия август, показват данните на БНБ. 
Външните задължения на „Други сектори“ са 10,84 млрд. евро и нарастват с 3,6% спрямо края на 2018 г. Спрямо август 
миналата година обаче задълженията намаляват с 1,1%. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/178764-byudzhet-2020-nuzhni-sa-poveche-pari-za-prilaktika-v-zarveopazvaneto
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В края на август 2019 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13,21 млрд. евро, което е с 5,3% повече спрямо края на 
годината. Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 244 млн. евро (1,8%) спрямо август 2018 г. 
През януари – август 2019 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3,23 млрд. евро (5,5% от 
БВП) при 3,70 млрд евро (6,6% от БВП) за януари – август 2018 г. 
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на 
август 2019 г. е отрицателен в размер на 2,45 млрд. евро (4,1% от БВП), като намалява с 414,1 млн. евро (20,3%) спрямо 
края на 2018 г. Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 1,29 млрд. евро, или 3,7%) 
в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 883,2 млн. евро, или 2,7%). Нетният външен дълг намалява с 2,46 
млрд. евро спрямо август 2018 г.  
Investor.bg припомня, че през 2017 г. дългът на България беше 25,6% от БВП, като намаля спрямо предходната 2016 г., 
когато беше чувствително по-висок – 29,6%. През 2015 г. дългът спадна до 26,2%, а през 2014 г. задълженията на България 
бяха 26,97% от БВП. Най-нисък дълг имаше през 2013 г.  – 17,01%, показват данните на националната статистика. 
 
√ АПИ обяви обществена поръчка за проект на Околовръстния път на Пловдив 
Агенцията търси строител на нов мост над река Марица при 6-ти км на пътя Плодовитово – Асеновград 
Агенция „Пътна инфраструктура“ откри тръжна процедура за изработването на технически проект и подробен устройствен 
план за Околовръстен път на Пловдив. Дължината на обходното трасе ще бъде 18,7 км. Индикативната стойност на 
поръчката е 3,750 млн. лева без ДДС, а финансирането е от националния бюджет, съобщи пресцентърът на АПИ. 
Околовръстният път на Пловдив е от съществено значение за района и е важен за развитието на индустриалната зона и 
връзката ѝ с града. Проектът предвижда промяна в габарита на пътя, изграждане на локални платна за осигуряване на 
достъп до търговски, крайпътни и други обекти, разположени в близост до съществуващия път. 
Околовръстното трасе включва участък от път ІІ-86 Пловдив - Асеновград като началото е при отделянето му от път І-8 
Пазарджик - Пловдив, а краят е при новоизграждащото се кръгово кръстовище между път ІІ-56 Брезово - Пловдив и път ІІ-
86. 
Отделно от това се проектира и път ІІІ-805 пътен възел Царацово - Съединение, който също се отделя от път І-8 Пазарджик 
- Пловдив в северна посока към АМ „Тракия“. Двата пътя ІІІ-805 и път ІІ-86 оформят западен околовръстен път на Пловдив. 
Чрез него се осъществява една от връзките към града, а от друга осъществява връзката на АМ „Тракия“ с Област Смолян.  
Тръжната процедура е в три обособени позиции. 
Път ІІІ-805 „(Път І-8 Пазарджик - Пловдив) - ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към 
съществуващия път и път II-86 „(Път І-8 Пазарджик - Пловдив) – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък 
за привързване към съществуващия път; 
Път ІІІ-805 „(Път І-8 Пазарджик - Пловдив) - ПВ Царацово -Съединение” от км 1+460 до км 4+120; 
Път ІІ-86 „(Път І-8 Пазарджик - Пловдив) – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600. 
От АПИ съобщават, че кандидатите трябва да подадат офертите си до 17,30 часа на 9 декември 2019 г. 
Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка и за определяне на изпълнител при строителството на мост 
над река Марица при 6-ти км на път III-667 Плодовитово – Асеновград. Новият мост ще бъде с обща дължина 228,55 м и 
ще бъде изграден успоредно на старото съоръжение. 
Обектът е важна връзка между гр. Първомай и с. Градина. Прогнозната стойност на проекта е над 5,239 млн. лева без ДДС. 
Срокът за изпълнение на поръчката е 360 дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 12 декември 2019 
г. 
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В. Банкерь 
 
√ Обратното изкупуване като знак за покупка на дадени акции  
Обратното изкупуване на собствени акции от дружество, което ги е емитирало, се извършва с решение на общото му 
събрание, но по предложение на съвета на директорите. То става в законово определени рамки и срещу предварително 
определена сума. Чрез тази процедура се намалява броят акциите в обръщение на публично търгуваната компания. 
Изкупените книжа се превръщат в съкровищни акции, които по-късно могат да бъдат продадени отново. 
С обратното изкупуване могат да се преследват различни цели. Например, да се използват за възнаграждения на 
мениджмънта на компанията или на служителите й като опит за създаване на по-голяма ангажираност към дейността на 
фирмата. Инвестирането на свободен паричен ресурс в собствен капитал може да се приложи и когато текущите цени на 
акциите се смятат за подценени. 
Все пак управляващите фирмата разполагат с вътрешна информация за развитието й и за перспективите за генериране на 
приходи и печалби в бъдеще. Така че едно тяхно решение за обратно изкупуване често се приема от инвеститорите като 
сигнал да купуват такива акции. 
Акции могат да се изкупуват и когато има акумулиран паричен ресурс, а не са подготвени някакви проекти.  Използва се и 
когато компанията не е изплащала дивидент и като начин за подобряване доходността на акционерите. 
Дузина български компании, с различни активност, провеждат процедури за обратно изкупуване на собствени акции. 
"Индустриален холдинг България" АД продължава да събира свои акции. През септември той е придобил (с приключил 
сетълмент към 30 септември) още 1 057 822 броя при средно претеглена цена от 0.9999 лв. за дял, съобщиха от бившия 
приватизационен фонд. През август компанията събираше книжата си при цена от 1.003 лева. Сделките са сключени във 
връзка с взетото решение за обратно изкупуване от общото събрание на акционерите. По този начин общият брой на 
притежаваните собствени акции към края на деветия месец е 5 928 921 дяла. Това пък означава 5.52% от капитала на 
дружеството, който се състои от 107 400 643 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка, 
които се търгуват на "Българска фондова борса АД. 
Акционерите на "Корадо-България" АД одобриха проект за дялово участие на служителите (ESOP - Employee share 
ownership project). Фирмата ще изкупи обратно част от акциите, които е емитирало, и ще ги разпредели сред своите 
служители като бонус към стандартната им заплата. То е в размер под 0.10% от всички книжа на фирмата и бе осъществено 
през първата половина на октомври тази година. Общият брой на квалифицираните участници в проекта е 245 човека. Те 
пък ще получат общо 12 000 акции. Общата пазарна стойност на изкупените и прехвърлени книжа се предвижда да бъде 
около 70 000 лв. плюс съответните разходи по процедурата. Прехвърлянето на акциите от дружеството на служителите ще 
стане в рамките на четвъртото тримесечие.  Сумата, която всеки ще получи ще се разглежда като еднократно допълнително 
трудово възнагрждение, върху което ще се направят и съответните начисления. Служителят може и да откаже да я получи. 
Увeличaвaнeтo нa бpoя нa aĸциoнepитe щe пoзвoли нa "Корадо-България" дa влeзe в индeĸca ЅОFІХ нa "Бългapcĸaтa 
фoндoвa бopca" АД. 
От септември "Стара планина холд" АД обяви, че ще събере още до 0.5% от капитала или до 105 000 акции. Минималната 
и максималната цена в офертата съвпадат - по 5 лева за един брой. Срокът за извършване на обратното изкупуване, в това 
число и заплащане на изкупените акции, е до 31 октомври, включително. За да изкупи този брой книжа на компанията ще 
са й необходими 525 хил. лева. Счетоводният отчет на "Стара планина холд" в края на полугодието показва наличието на 
1.54 млн. лева парични средства. Така че няма да има проблем при разплащането с участващите в процедурата акционери. 
Към края на юни "Стара планина холд" АД притежава 221 265 броя собствени акции, представляващи 1.05 % от капитала 
на фирмата. 
"Сирма груп " ще направи най-голямото обратно изкупуване на собствени акции. Общото събрание на "Сирма груп 
холдинг" гласува за изкупуването на 19 млн. собствени акции, или до 32% от капитала си. Прави впечатление, че 
минималната цена за изкупуването е 0.1 лв. за акция, като тя е в пъти под пазарната й цена - 0.70 лв. за дял, в деня на 
срещата на акционерите. В същото време максималната цена ще е 2 лв. на акция. Изкупуването на тези книжа ще 
продължи до 31 декември 2022 година. Числата в счетоводния отчет към края на март показват, че компанията притежава 
парични средства в размер на 12.4 млн. лева. 
В отговор на въпроси на акционери изпълнителният директор на "Сирма груп" Цветан Алексиев отбелязва, че обратното 
изкупуване на собствени акции ще се финансира с привлечен капитал и приходи от дейността на дъщерните дружества на 
холдинга. Към момента на провеждане на общото събрание няма конкретно решение за какво ще се използват тези книжа 
впоследствие. 
Общият брой на притежаваните от "Ломско пиво" АД собствени акции към края на седмия месец е 35 115 при средна цена 
от 0.742 лева за една акция. Пивоварната събира тези книжа от март 2013 година с цел да повиши ликвидността на книжата 
на дружеството.            
Обратното изкупуване не е непозната практика у нас. "Софарма" АД е най-яркият пример с пакета от около 8.88 млн. 
собствени акции или 6.59% от капитала си. Търговията с книжата на дружеството става съгласно решение на извънредното 
общо събрание, проведено на 23 февруари миналата година. 
"Монбат" пък беше събрал 1.05 млн. собствени книжа за около 6.5 млн. лева, но се раздели с тях. Около 3% от капитала си 
бе изкупило и "Албена" АД, но те бяха използвани за компенсиране на акционери при сливането й с "Албена инвест 
холдинг" АД. Обратно изкупуване са правили също Трейс Груп Холд АД, "Инвестор.БГ" АД, "Топливо" АД и други компании. 
В средата на октомври капиталът на "София Комерс - Заложни къщи" АД бе намален чрез обезсилване на 227 685 собствени 
акции на дружеството, представляващи 8.75% от регистрирания капитал, съобщиха от компанията. Промяната вече е 
вписана в Търговския регистър. 
Към момента вписаният капитал на "София Комерс - Заложни къщи" е в размер на 2 373 469 лв., разпределен в 2 373 469 
акции с номинална стойност 1 лев всяка. От тях 2 172 315 броя са обикновени акции с право на глас и 201 154 броя са 
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привилегировани акции с право на глас, даващи на притежателите си и право на кумулативен, гарантиран дивидент. 
В Търговския регистър е вписан и измененият Устав на дружеството. Промените в капитала са в съответствие с решение на 
общото събрание на акционерите на "София Комерс - Заложни къщи" АД от 24 юни тази година и след изтичането на 
установения в чл. 150, ал. 2 от Търговския закон тримесечен срок. 
Тогава бе гласувана и възможността за изплащане на шестмесечен дивидент от дружеството. 
А акционерите гласуваха още "София Комерс - Заложни къщи" да разпредели гарантиран дивидент на притежателите на 
привилегировани акции за миналата година в общ брутен размер на 120 692 лева или по 0.60 лева за един брой. 
Акционерите с обикновени акции пък ще си разпределят сумата от 760 310 лв. или по 0.35 лева за една акция. 
"София Комерс - Заложни Къщи" АД е най-голямата верига заложни къщи в България и единственото по рода си 
акционерно дружество, чиито акции се търгуват на "Българската фондова борса" АД. Обикновената емисия от акции влезе 
в индекса BGBX40 на "БФБ-София". Компанията предоставт заем срещу залог на широк спектър от движими вещи: бижута, 
ценности, телевизори, видео техника, музикални уредби, скъпа битова техника и други. Дружеството има дъщерна фирма 
и в Македония. 
Консолидираната печалба на "София Комерс - Заложни къщи" АД се повишава с 13% на годишна база до 828 хил. лв. за 
първото полугодие на тази година. 
 
√ САЩ настояват България да приключи в срок газовата връзка с Гърция  
Българският енергиен министър Теменужка Петкова и извънредният и пълномощен посланик на Съединените 
американски щати у нас Херо Мустафа са провели среща, на която е било потвърдено, че ще работят за продължаване на 
стратегическото партньорство между двете страни в енергийния сектор. Приоритет както за правителството на Република 
България, така и за американската страна, е гарантиране на енергийната сигурност чрез диверсификация на доставките на 
ресурси, се казва в съобщение на енергийното ведомство.  
По време на разговора министър Петкова запозна посланик Мустафа с изминатите стъпки от 2015 г. до момента по 
реализацията на проекта за изграждане на интерконектора Гърция-България. Посланик Мустафа приветства постигнатия 
напредък и подчерта, че САЩ очакват завършването на газовата връзка в срок. "В момента се работи усилено по трасето 
на газовата връзка. Крайният срок, към който се стремим за въвеждане на проекта в търговска експлоатация, е втората 
половина на 2020 година", заяви министър Петкова. Тя изтъкна, че с извършените първи доставки на втечнен природен газ 
с произход САЩ през месец юни тази година, страната ни е направила още една важна крачка към постигане на реална 
диверсификация. 
Преди дни проектната компания "Ай Си Джи Би" (ICGB) получи 41.46 млн. лв. от "Български Енергиен Холдинг" 
за строителството на газовата връзка. Тръбопроводът ще е с дължина 182 км между гръцкия град Комотини и Стара Загора. 
Той е проектиран за транспортирането на 3 млрд. куб. м природен газ годишно, като на един по-късен етап капацитетът 
му може да се увеличи до 5 млрд. куб. м и да се създаде възможност за обратен пренос от България към Гърция. Като 
начало идеята е по него да се транспортират 1 млрд. куб. м азербайджански природен газ годишно от находището "Шах 
Дениз". 
Правителството обаче обещава внос и на американски втечнен газ. Явно затова на срещата се е акцентирало върху 
сроковете за приключването му.  
Пред посланик Мустафа министър Петкова изрази увереност, че заявеното участие от страна на американската компания 
"Дженерал електрик" при структуриране на финансирането, както и като потенциален проектант и доставчик на различни 
пакети, включително оборудване за турбинна зала, компресори, трансформатори и други, е ясен знак за инвеститорския 
интерес към проекта АЕЦ "Белене". "Целта на българската страна е проектът да гарантира енергийната сигурност в 
региона", каза още Петкова. 
В съобщението не се пояснява каква е позицията на американския посланик за проекта АЕЦ "Белене". Факт е обаче, че 
фаворит за инвеститор в него е руската "Росатом". Миналата седмица вицепремиерът Екатерина Захариева посети Москва 
за среща с външния министър Сергей Лавров.  
Лавров изрази очакванията си държавната корпорация "Росатом" да има добри шансове в търга за възобновяване на 
строителството на АЕЦ "Белене". "Росатом" е готова да участва в процедурите за избор на изпълнител за възобновяване 
на строителството на атомната електроцентрала в Белене. Разчитаме на добрите шансове на нашата държавна 
корпорация, като се има предвид, че именно тя е производителят на ядрените реактори и авторът на технологиите в този 
проект, посочи Лавров. 
По отношение на двете американски топлоелектрически централи в България – "Контур Глобал Марица Изток 3" и "Ей и Ес 
Гълъбово" Петкова подчерта, че те са от стратегическо значение за българската електроенергийна система. "Уверена съм, 
че в рамките на конструктивен диалог с колегите от "Контур Глобал Марица Изток 3" ще постигнем балансирано решение 
в интерес и на двете страни. 
 
√ Летищата във Варна и Бургас отчитат 12% спад на пътниците  
През зимата летището във Варна ще има директна въздушна връзка със 17 дестинации, от които пет са нови. Това съобщиха 
от фирмата концесионер на летищата във Варна и Бургас "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" 
От началото на годината до края на септември варненското летище е обслужило над 1.8 милиона пътници. През 2019 г. 
летището във Варна работи с 9 нови авиокомпании и обслужва 5 нови дестинации. За същия период летището в Бургас е 
обслужило над 2.81 милиона пътници. 
Към деветмесечието и двете летища отчитат спад на пътниците с 12 на сто, което, според концесионера, е нормално 
развитие предвид над 50-процентовия ръст достигнат в периода 2015-2018 година. 
Новите маршрути от и за летището във Варна са Ливърпул, Берлин - Шьонефелд, Кьолн, Хамбург и Париж Бове - Тиле. 
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Останалите дестинации са София, Виена, Истанбул, Москва - Домодедово, Лондон Лутън, Дортмунд, Мюнхен-Меминген, 
Айндховен, Ларнака, Тел Авив и Милано - Бергамо и Копенхаген. 
Спрямо въздушните връзки през миналия зимен период се отчита 60 процента ръст на целогодишните маршрути тази 
година. Ежедневни полети ще се изпълняват до София и Виена, а до Истанбул те ще са пет пъти в седмицата - понеделник, 
вторник, четвъртък, събота и неделя. 
От и за летището в Бургас през зимата ще се обслужват четири полета седмично до Москва - понеделник, сряда, петък и 
събота и с два полета на седмица до Лондон- в понеделник и петък. 
От днес влиза в сила зимното разписание на двете летища, което ще е в сила до края на март следващата година. 
 
√ Няма да има предсрочни парламентарни избори във Великобритания  
Камарата на общините е отхвърлила предложението на британския премиер Борис Джонсън за провеждането на 
предсрочни парламентарни избори на 12 декември, съобщава Ройтерс. 
При гласуването то е било подкрепено от 299 депутати при необходими 434 гласа. Против са били 70 депутати. Членовете 
на опозиционната Лейбъристка партия са се въздържаби от гласуване, с което са осуетили плановете на премиера Борис 
Джонсън. 
Камарата на общините (House of Commons) е Долната камара на парламента на Обединеното кралство, който включва 
освен нея и суверена и Камарата на лордовете (Горна камара). И двете камари се събират в Уестминстърския дворец. 
Камарата на общините е демократично избиран орган, състоящ се от 646 членове (Members of Parliament). Те се избират 
мажоритарно с относително мнозинство по избирателни райони и заемат постовете си до напускане на парламента 
(максимум пет години след предишните избори). 
Камарата на общините се появява в Англия през 14 век и на практика непрекъснато съществува оттогава. Първоначално тя 
е с далеч по-малко власт от Камарата на лордовете, но днес законодателната ѝ власт надвишава тази на горната камара. 
Според Парламентарния закон от 1911 г. властта на Лордовете да отхвърлят повечето законопроекти е сведена до 
отлагаща власт. Правителството отговаря най-вече пред Камарата на общините; министър-председателя остава на поста 
си само, докато запазва доверието ѝ. Почти всички министри произлизат от Камарата на общините и, с едно кратко 
изключение през 1963 г., всички министър-председатели от 1902 година. 
Заплатата на член на парламента понастоящем е 63 291 лири. Членовете също имат право на офис разходи (за личен състав, 
поща, пътуване и пр.) и за членове, които не са от Лондон, за поддържането на дом в Лондон. 
 
√ Русия, Китай и Индия създават алтернатива на системата SWIFT  
Членовете на търговския блок БРИКС - Русия, Индия и Китай решиха да свържат своите системи за финансови съобщения, 
за да заобиколят международната мрежа за парични преводи SWIFT, предаде Ройтерс. 
Руската система за финансови съобщения SPFS ще бъде свързана с китайската трансгранична междубанкова платежна 
система CIPS. Докато Индия все още няма вътрешна система за финансови съобщения, тя планира да комбинира 
платформата на Централната банка на Русия с вътрешна услуга, която развива. Съобщава се още, че и Иран, който се 
присъедини към ръководената от Русия зона за свободна търговия е пожелал да участва в съвместната алтернатива на 
SWIFT. 
Очаква се новата система да работи като „шлюз” модел, при кодиране на съобщенията за плащания в съответствие с 
определена финансова система. 
 
News.bg 
 
√ Увеличават с 4,3% финансовата помощ за хората с увреждания през 2020 г. 
Увеличат с 4,3% финансовата помощ за хората с увреждания през 2020 г. Това съобщават от Министерството на труда и 
социалната политика. 
Конкретният й размер ще варира от 25,41 лв. за хората с от 50% до 70,99% степен на увреждане до 206,91 лв. за хората с 
над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. 
Увеличението се получава от повишаването на линията на бедност за България, чийто размер се предвижда през 2020 г. 
да бъде 363 лв., тъй като по закон финансовата подкрепа се определя като процент от нейното равнище. 
Линията на бедност за всяка година се определя с постановление на Министерския съвет. 
Към 30 септември 2019 г. месечна финансова помощ получават близо 650 000 души, което е с около 150 000 повече в 
сравнение с броя на хората, които получаваха месечни добавки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания. 
Националният съвет за хората с увреждания прие и доклад за Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с 
увреждания за периода 2016-2018 година. Одобрен беше и планът за изпълнението на стратегическия документ през 2019 
г. и 2020 година. В него се предвиждат мерки и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания до публични и 
жилищни сгради, финансиране на проекти за започване и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стимулиране 
на работодатели да създават по-добри условия за работници с намалена работоспособност и др. 
 
В-к Дума 
 
√ Фирмите плащат, за да си държат парите в банката  
Фирмите вече плащат на банките, за да държат парите си на депозит в тях. Това показват данните за лихвената статистика 
на БНБ. Лихвата по депозитите на бизнеса в евро пада на годишна база с 0,07 процентни пункта до минус 0,02%. 
Средният лихвен процент по депозитите в левове на фирмите намалява на годишна база през септември с 0,04 процентни 
пункта до 0,06%, съобщава БНБ. Този по депозитите в лева на домакинствата се понижава с 0,03 процента до 0,14%, а в 
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евро - с 0,02 процента до 0,16%. В сравнение с август 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите в левове и в евро 
спадат с 0,01 процента. 
През септември 2019 г. лихвата по кредитите на бизнеса в размер до един милион евро, договорени в левове, се повишава 
на годишна база с 0,21 процента до 4,23%, а по тези в евро, намалява с 0,37 процента до 2,66%. При кредитите на бизнеса 
над един милион евро, договорени в левове, средният лихвен процент се понижава с 0,01 процента до 3,64%. По тези, 
договорени в евро, намалението е с 1,02 процента до 2,01%. 
По-евтини са и потребителските кредити за домакинствата. През септември 2019 г. средният лихвен процент по тези в лева 
се понижава на годишна база с 0,18 процента до 8,24 на сто, а по тези в евро - с 0,56 процента до 4,51 на сто. При ипотеките 
лихвата пада с 0,34 процента до 2,98%, а по тези в евро - с 0,96% до 3,44 процента. 
 
√ Тунелът под Шипка ще струва 267 млн. лв.  
Строителството на тунел под връх Шипка ще струва 267,2 млн. лв., става ясно от поръчка, обявена от Агенцията "Пътна 
инфраструктура". Работата по съоръжението е пети етап от проекта за обходен път на Габрово. Тунелът се намира на 1 км 
западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Началото на целия обект е преди Габрово, а трасето се 
отделя вдясно от пътя Велико Търново - Габрово. Краят се включва в обхода на град Шипка при участъка Габрово - 
Казанлък.  
Общата дължина на участъка е 10,5 км, от които ново строителство са 7,6 км, останалите ще бъдат реконструирани. Там 
ще има пет тунела, които ще са с обща дължина 4,011 км, ще има един подлез и седем моста. Според разширения идеен 
проект в тунела са предвидени две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици по 0,50 м, два тротоара по 0,85 м, 
височина на строителния габарит на тунела - 4,80 м. Обходният път на Габрово е част от трансевропейския коридор 
Букурещ - Русе - Димитровград и Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север - Юг. 
 
√ Санкции за 38 млн. лв. по програма "Транспорт"  
Наложени са санкции за 38 млн. лв. по оперативната програма "Транспорт" при установени 41 нередности. Това е станало 
ясно от стенограмата от заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма, което се е провело в края на юли 
тази година. 
"Има една демонстрация на нередностите и финансовите корекции. Стойностите са внушителни, но вече свикнахме, че 
това е част от цялата ни работа", е коментирала проблема ръководителят на Управляващия орган на програмата Галина 
Василева по време на заседанието. "Силно обезпокоителна е високата честота на грешките. Всички бенефициенти са над 
възприетата в одитните понятия приемлива честота на грешката", казва Аурелио Сесилио, представител на ЕК. От 
Министерството на транспорта са отказали информация на "Медиапул" по кои проекти са наложени санкции. Причините 
за наложените финансови корекции, както се наричат санкциите, се дължат основно на нарушения в закона при 
провеждането на обществените поръчки. Така е при 93 на сто от наложените санкции. Абсолютно всички бенефициенти 
по оперативна програма "Транспорт" са глобени. 
Най-много санкции са наложени на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), като почти всеки проверен договор е с 
нарушение. От 17 проверени договора при 14 са наложени санкции за общо 26 млн. лв. Подобна е картината и при 
Националната компания "Железопътна инфраструктура". Проверени са общо 47 договора и на 16 са наложени финансови 
корекции за 5,2 млн. лв. Най-малко нередности са установени при общинската фирма "Метрополитен", наложените 
санкции са за 3,4 млн. лв. 
 
БНР 
 
√ ЦИК ще обяви резултатите от изборите до края на деня  
До края на днешния ден се очаква да са ясни окончателните резултати от първия тур на местните избори. От общинските 
избирателни комисии ще обявят решения за кандидатите и за предстоящия на трети ноември балотаж. Очаква се в неделя 
в 18 областни града да има втори тур.  
Междинни данни сочат, че избирателната активност на първия тур е близо 51 процента. 
Вече 125 ОИК са си предали протоколите в ЦИК. Поне в 9 областни града най-вероятно ще има избран кмет още на първия 
тур, показват данните от обработката на протоколите. 
Градовете, в които в неделя няма да има втори тур, са Враца - Калин Каменов, Монтана - Златко Живков, Стара Загора 
- Живко Тодоров, Бургас - Димитър Николов, Велико Търново - Даниел Панов, Габрово - Таня Христова, Кюстендил - Петър 
Паунов, Кърджали - Хасан Азис, Хасково - Станислав Дечев. 
97.68 на сто от протоколите от гласуването в София са обработени в Общинската избирателна комисия до късно снощи. 
Това показва справка на сайта на ЦИК. До края на деня се очаква да са ясни окончателните резултати от първия тур на 
местните избори. 
Общинските избирателни комисии трябва да определят избраните за общински съветници и да насрочат провеждането 
на балотажа за избор на кмета на общината и на районите в столицата. 
Според последните данни към момента само в Банкя има избран на първи тур районен кмет, където на поста си остава 
досегашният градоначалник Рангел Марков от ГЕРБ. 
Междувременно в ЦИК продължава приемането на протоколите от общинските комисии, като до края на деня книжата си 
трябва да предадат около 80 от всичките 265 общини. Очаква се в неделя в 18 областни града да има втори тур. 
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√ Намаляват пътуванията на българи зад граница и на чужденци у нас след рекордния летен туристически сезон  
През септември 2019 година броят на пътуванията на български граждани в чужбина и на посещенията на чужденци в 
нашата страна бележи очаквани отстъпления от рекордните исторически върхове, достигнати през летния ваканционен 
сезон, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Пътуванията на българи в чужбина през миналия месец се увеличиха с 3,2% на годишна база до 653,6 хиляди (спрямо 
септември 2018-а), но отстъпвайки от рекордните 779,5 хиляди пътувания зад граница, отчетени през юли. 
Най-солидно увеличение на пътуванията на българи зад граница е отчетено в посока към Северна Македония (ръст с 
16,2%), Румъния (със 7,2%), Сърбия (с 3,7%), Австрия (с 2,0%), Турция (с 1,95), Гърция (с 1,4%), Германия (с 1,3%) и други, 
като в същото време намаляват пътуванията на български граждани към Руската федерация (спад с 19,5%), Чешката 
република (с 10,9%), Унгария (със 7,5%), Португалия (с 4,0%) и други. 
През септември 2019 година най-голям брой български граждани са пътували в посока Гърция (158,3 хиляди), следвана от 
Турция (155,6 хиляди), Сърбия (49,1 хиляди), Румъния (48,8 хил.), Германия (42,0 хил.),Република Северна Македония (38,8 
хил.), Австрия (20,3 хил.), Обединеното кралство (17,4 хил.), Франция (16,4 хил.) и Италия (16,0 хил.). 
Пътуванията през септември на българи зад граница с цел почивка и екскурзия са в размер на 35,8% от общия дял, 
пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - в размер на 43,9%, докато 
пътуванията със служебна цел са 20,3% от техния общ брой. 
Посещенията на чужденци в България пък отстъпиха през септември с над един милион от техния рекорден връх от 2,3252 
милиона, достигнат през август (в края летния туристически сезон), като намаляват на годишна база с 2,9% до 1,2864 
милиона. 
Делът на гражданите от ЕС от общия брой чужденци, посетили нашата страна през миналия месец, е достигнал 61,2%, или 
с 5,5% по-малко в сравнение с деветия месец на 2018 година. 
През септември намаляват посещенията на граждани от Германия (с 20,8%), Франция (с 11,7%), Гърция (с 5,1%), Австрия (с 
4,8%), Румъния (с 3,4%) и други, като същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното кралство (с 
15,0%), Дания (с 8,9%), Унгария (с 8,1%), Холандия (с 8,0%), Полша (с 1,5%) и други. 
През септември повишение с 1,7% бележат посещенията на граждани от групата "Други европейски страни", като най-
голям ръст от 22,2% отчитат посещенията в нашата страна на граждани от Украйна, показват данните на НСИ. 
Преобладава делът на посещенията в България с цел почивка и екскурзия - 46,6%, следвани от посещенията с други цели 
– 39,1% и тези със служебна цел – 14,3%. 
Най-голям брой посещения в България през септември 2019 година са реализирали гражданите от Турция (157,6 хил.), 
Румъния (157,5 хил.), Германия (145,8 хиляди), Гърция (92,1 хил.), Полша (72,5 хил.),Обединеното кралство (62,0 хиляди), 
Украйна (60,7 хил.),  Сърбия (58,6 хил.), Република Северна Македония (44,8 хил.) и Руската федерация (47,6 хиляди). 
 
√ ЕЦБ отчита рязко забавяне на бизнес кредитирането в еврозоната през септември  
През септември банковото кредитиране за бизнеса се забави рязко, показват последни данни на Европейската централна 
банка, които сигнализират, че отслабването на икономиката на еврозоната в крайна сметка започва да се отразява 
негативно и на отпускането на заеми на европейските фирми. 
Растежът на кредитирането на нефинансовите компании в еврозоната се забави през септември до 3,7% на годишна база 
от посткризисния пик от 4,3%, достигнат месец по-рано (второ най-силно повишение от май 2009-а година след аналогичен 
по размер растеж и през септември 2018-а година). По принцип икономиката на еврозоната зависи доста силно от 
способността за финансиране, като този тип данни на ЕЦБ се считат за добър индикатор за икономическото здраве и за 
бъдещите бизнес инвестиции. 
Банковите заеми за домакинствата пък нараснаха през септември за втори пореден месец с 3,4% (най-солидно повишение 
от началото на 2009-а година). 
Въпреки че банковото кредитиране в еврозоната се възстанови след края на 2014-а година, то остава далеч под 
предкризисните нива. През 2007-а година и през първата половина на 2008-а година банковото кредитиране на 
предприятията нарастваше средно с цели 12 на сто. 
Общото кредитиране на частния сектор се увеличи през септември с 3,2% годишно след повишение с 3,1% през август. 
Надявайки се да oграничи икономически спад, през септември ЕЦБ одобри нова схема на стимулиращи мерки, насочена 
отчасти към търговските банките, така че те да продължат да предоставят евтини кредит на реалната икономика, въпреки 
че все още не може да се материализира дългоочакваното икономическо възстановяване на еврозоната. 
Растежът на паричната маса в еврозоната през септември също се забави, като това е индикатор, който често предвещава 
бъдещата кредитна активност. 
Според оповестените в понеделник данни на ЕЦБ паричната маса (индексът М3) в еврозоната нарасна през септември с 
5,5% на годишна база, но след повишение с 5,7% през август, като на тримесечна осреднена база (за периода юли - 
септември) паричната маса също нарасна с 5,5%. По този начин растежът на паричната маса се задържа над важното 
целево ниво на ЕЦБ за повишение с 4,5%, отговарящо на мандата на централната банка за ценова стабилност в рамките на 
еврозоната. 
 
√ Китай вижда потенциал за финансово сътрудничество с Великобритания след Брекзит  
Китайският посланик в Обединеното кралство Лю Ксиаомин заяви в понеделник, че страната му очаква да си сътрудничи 
с Великобритания във финансовите услуги след Брекзит, особено в областта на финансовите технологии и на т.нар. 
"зелени" финанси. 
"Има широко и обещаващо бъдеще за сътрудничество", посочи Лю по време на среща на Британската индустрия в областта 
на финансовите услуги след Брекзит. Той също така отбеляза, че една нововъзникваща финансова сила като Китай и 
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традиционна финансова сила като Обединеното кралство могат да "приложат силните си страни и да заемат водеща роля 
в глобалното финансово сътрудничество". 
Посланикът изрази увереност, че Лондон ще остане международен финансов център дори след излизането на 
Великобритания от Европейския съюз. 
 
√ Без споразумение за газа между ЕС, Русия и Украйна  
Четвъртият кръг от преговорите за транзит на газ между ЕС, Русия и Украйна за следващата година завърши без конкретно 
споразумение, съобщи еврокомисарят за енергийния съюз Марош Шефчович. Договорена е била следваща тристранна 
среща на ниво министри през ноември. 
По думите на Шефчович, Русия е подчертала изключителното значение на това да се намери решение на арбитража в 
Стокхолм, където тя и Украйна все още имат нерешени спорове. Другите спорни въпроси, които Русия е изтъкнала, са 
антимонополните решения и потенциалния обем на директните доставки за Украйна.  
И трите страни са изключили възможността да се стигне до спиране на доставките. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Защо е важно местната власт да стимулира малкия и среден бизнес? 
Във всяка една местна общност има три основни сектора – бизнес секторът, публичният и гражданският. Ролята на бизнеса 
е водеща, тъй като това е частта от местната общност, която създава добавена стойност. Това каза Елеонора Негулова, 
председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо 
Николов.  
"Когато бизнесът е в състояние да реализира пълния си потенциал, тогава местната общност е в разцвет, генерира 
социален капитал и хората са доволни от начина си на живот". 
Тя изрази надежда, че новите управници по места ще осъзнаят това. Според Негулова създаването на една специализирана 
програма под формата на стратегия или план за действие в подкрепа на работата на малките и средните предприятия е 
ключът на успеха на политиците. 
"След вота избраните в местното управление трябва да актуализират своите програми и да има фокус върху малкия бизнес 
с конкретни политики. В това отношение може да се стъпи на основния политически документ на Европейския съюз (ЕС) 
small business act, защото там са изведени 10 принципа. Те дават много добри индикатори, по които да се оценява до колко 
властта прави политики в подкрепа на малкия бизнес". 
Тя обясни, че сред основните принципи в документа са създаването на отговорна администрация. 
"Идеята е да има дигитализация на административните услуги и отговорно отношение на администрацията към бизнеса. 
В момента на много места това не се случва". 
Негулова говори и за насърчаването на предприемачеството и предприемаческия начин на мислене. 
„Предприемаческият начин на мислене дава възможност да управляваш процеси, да поемаш риск и да носиш 
отговорност“. 
По думите ѝ би било добре големите общини с повече приходи да заделят специален фонд, с който да финансират проекти 
на малкия бизнес, които са в социална полза. 
 
 „Дневник“ 
 
√ Фон дер Лайен подготвя Европа за постигане на "технологичен суверенитет"  
Технологичен суверенитет" - това е концепцията, с която новата Еврокомисия ще засили натиска си над американските и 
китайските технологични компании до степен на протекционизъм, пише електронното издание "Политико". 
Плановете на номинираната за председател на ЕК Урсула фон дер Лайен включват: по-строги мерки спрямо чужденци, 
проучващи европейски технологични компании; употреба на договори с правителствата като "стратегически" инструмент, 
който да позволи на местни компании да се конкурират с международни фирми като "Амазон" и засилване на 
индустриалната политика, така че да бъдат стимулирани иновациите в областта на изкуствения интелект и квантовите 
компютри. 
"Не е късно да постигнем технологичен суверенитет в някои критично важни области", писа Фон дер Лайен в плановете си 
за новата комисия, която би трябвало да встъпи в длъжност в идните седмици. "Заедно ще определим стандартите за 
новото поколение технологии, които ще станат глобална норма". 
Лондон, Париж и Берлин имат добър брой стартъпи на стойност поне 1 млрд. долара; но тези числа не могат да се сравнят 
с тези от Силициевата долина и Китай. Много европейски политически кръгове гледат с недоверие на американските 
технологични гиганти и доминацията им във всякакви области – от социалните мрежи и търсачките до електронната 
търговия. Това разпалва протекционистка страст, която се смяташе за отдавна забравена. 
Фон дер Лайен зададе тона, но същинският натиск вероятно ще дойде от изпълнителния вицепрезидент по Европа в 
цифровата епоха и еврокомисар за конкуренцията – датчанката Маргрете Вестегер. Редом с нея – бъдещият еврокомисар 
за вътрешния пазар. За тази позиция Франция номинира Силви Гулар, но тя бе отхвърлена от европарламента. Новият 
избор на Париж е бившият финансов министър Тиери Бретон. Той е привърженик на протективни политики – на мнение е, 
че европейските данни трябва да се съхраняват само в Европа; оглавявал е и компанията за киберсигурност Atos. 
"Убеден съм, че тези империи (от Силициевата долина, бел. ред.) няма да удържат позицията си", каза той по-рано тази 
година. 
Регулация – има, бизнес - няма 
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В последните години Европа смело изнася нови стандарти за неприкосновеност, решения за конкуренцията и по-строги 
правила за онлайн съдържанието. Това превърна Брюксел в първенец по отношение на регулацията, докато Вашингтон 
гледаше отстрани. 
Но по отношение на конкуренцията с Китай и САЩ в технологичната област няма голям напредък – и все повече политици 
се стряскат от зависимостта на Европа от чуждестранни компании. Сега те искат да вземат мерки, за да защитят пазара на 
континента. 
Вече наблюдавал как Пекин и Вашингтон промотират своите цифрови шампиони, сега Брюксел смята, че ако двете 
държави променят правилата на международната търговия, Европа също може да действа по-твърдо. Това означава 
блокиране на големи чуждестранни покупки в т.нар. стратегически индустрии, промотиране на технологични инициативи, 
финансирани от държавата, и промяна на антитръстовите правила така, че местните играчи да могат да постигнат мащаба 
на глобалните си конкуренти. 
Париж и Берлин подкрепят този подход, а досега други държави с по-либерални икономически възгледи – като 
Великобритания - го блокираха. Но задаващият се Брекзит проемни ситуацията и сега по-малките държави, които често 
приютяват европейските централи на американските гиганти, нямат смелост да отстояват позицията си.  
"Подкрепата на Франция и Германия ни е нужна в много области, включително и Брекзит", коментира високопоставен 
европейски дипломат пред "Политико". "Интересуваме се от цифровата икономика, но имаме други приоритети". 
 
√ Германски медии: "Фолксваген" може да избере Словакия за производството на "Пасат"  
Германският концерн "Фолксваген" (Volkswagen) замрази плановете за завод за 1.3 млрд. евро (1.4 млрд. долара) в Турция, 
но все пак скоро трябва да реши къде да построи новите съоръжения за производство на средноголеми автомобили, пише 
специализираното издание "Отъмотив нюз Юръп". 
Компанията може да реши в бъдеще да произвежда модела "Пасат" (Passat) в Словакия вместо в Турция, посочват 
източници. 
Надзорният съвет на "Фолксваген" трябва да се събере тази седмица, за да реши дали да продължи с планираната 
инвестиция. Концернът замрази плановете за вложенията в Турция на фона на международните критики срещу военната 
операция, която турската армия започна в Сирия, припомня изданието. 
Решението трябва да бъде взето бързо, тъй като автомобилостроителят иска заводът да заработи до октомври 2022 
година, когато дейността в германския град Емден, където в момента се произвежда "Пасат", ще се пренасочи към изцяло 
електрически коли. 
Сред решенията, които се обсъждат, е производството на средноголемия модел да бъде прехвърлено към огромния завод 
на концерна в Братислава, Словакия, посочват източници пред изданието "Аутомобилвохе". 
Моделите, произвеждани в словашкия завод, включват "Туарег" (Touareg) и Ауди Кю 7 (Audi Q7), автомобили с висока 
проходимост, компактните "Фолскваген ъп" (VW Up), "Сеат Мии" (Seat Mii) и "Шкода Ситигоу" (Skoda Citigo). Планира се 
производството на миниколите в завода постепенно да бъде спряно, тъй като този пазарен сегмент е в упадък, което ще 
освободи производствен капацитет. 
След замразяването на плановете за Турция сега България, Румъния и Сърбия се надяват, че "Фолксваген" ще се върне към 
"краткия списък" от възможни локации, който включваше тези балкански страни и Северна Африка, отбелязва изданието.  
 
√ Трийсет години след падането на Берлинската стена преградите се завръщат  
Падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г., когато хиляди ликуващи източногерманци гледаха с радост и присмех 
изкормената бетонна грамада, изглеждаше знак, че идва "краят на историята", че се задава свят без граници. 
Трийсет години по-късно обаче на планетата израстват все нови крепостни зидове и огради, тъй като страхове, свързани с 
глобализацията, внушават стремеж към повече сигурност и самоизолация, смятат редица анализатори. 
"Ако хората, сложили край на студената война, погледнат днешните събития, ще видят парадигмата изцяло сменена", 
коментира Елизабет Вале, изследовател от Университета на Квебек в Монреал, световноизвестен експерт по граничните 
стени. 
40 хил. километра 
Сто и шейсет километровата линия на Берлинската стена наистина се е превърнала вече в място за разходки в пасторална 
атмосфера, обикнато от велосипедисти и тичащи за здраве. 
Другаде обаче нещата не стоят така - в момента "сме сигурни, че има стени с обща дължина буквално колкото обиколката 
на Земята, тоест 40 хил. км", казва тя. Показател, силно нараснал от 20 години насам. Става дума за "71 стени", определени 
като структури, вкопани в земята и представляващи непреодолими препятствия. 
Повечето се намират на азиатския континент - около Индия, в Китай, Корея и Близкия изток. Други са разположени по-
специално в Централна Европа - Унгария и България, също и в САЩ, като прегради за мигранти. 
Същевременно анкетите издават и тенденция към ерозия на демократичните системи в света. 
Преди 30 години дойде краят на желязната завеса в Европа и "хората с радост видяха, че може да бъдат заличени граници, 
смятани за вечни, а днес навлязохме пак в епоха, когато се градят стени, създаващи страхове и разделение", констатира 
със съжаление Ник Бъкстън от Транснационалния институт - изследователски център, публикувал преди година доклад по 
този въпрос. 
Как да си обясним завръщането на бариерите? 
Глобализация 
"В началото на века работната хипотеза бе, че причината са атентатите от 11 септември 2001 г. в САЩ" - с оглед 
джихадистката заплаха, обяснява Елизабет Вале. 
Днес това са по-скоро последици от глобализацията. Стремежът сред част от обществата към възвръщане на националния 
суверенитет в един свят, изложен сякаш на всякакви ветрове. 
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Границите "никога не са изчезвали, освен на картите в нашето съзнание на европейски пътешественици", забелязва 
френският географ и бивш посланик Мишел Фуше в своя труд "Завръщането на границите". 
"Да премахнеш границите ще означава да изличиш държавите; един свят без граници е свят на варвари", смята той. Дори 
германският пастор Йоахим Гаук, участвал в революцията от 1989 г. в ГДР, а после станал държавен глава на обединена 
Германия, днес настоява правителствата да налагат "в някаква форма ограничения", за да "уталожат страховете сред 
населението". 
"Глобализацията породи две движения - движение към отваряне и движение към затваряне", допълва Елизабет Вале, 
несклонна да хвали "глобалистите", пледиращи за абсолютна свобода на движение. 
Грешка 
"Една от грешките бе постулатът, че границите и суверенитетът ще изчезнат - а всъщност не е така", казва тя. "Това веднага 
доведе до заразителен ефект на база популизъм" - било то в САЩ със "стената" на президента Доналд Тръмп срещу 
Мексико или с морската, каквато би желал да види в Средиземно море водачът на италианската крайна десница Матео 
Салвини", добавя изследователят. 
Брекзит също се вписва в тази тенденция. Защото - резюмира германският политолог Волфганг Меркел - същинската 
"стена" днес е най-вече онази между гражданите "космополити", печелещи от глобализацията, и онези, привързани към 
своята общност, които се страхуват или са ощетени от глобализацията. 
Това развитие обаче тревожи някои германци, живели в комунистическата ГДР, като Карстен Брензинг. През 1989 г., преди 
падането на стената, 21-годишният тогава младеж успява да мине отвъд Желязната завеса с риск за живота си. "Ние сме 
последното поколение (германци), израснало в една диктатура, ние сме свидетели на историята" и "е наистина ужасно, че 
хората пак отправят повик за затваряне на границите", казва той.  
 
БНТ 
 
√ Аржентина има нов президент  
Държавният глава на Аржентина Маурисио Макри призна поражение от съперника си Алберто Фернандес. 
Според почти окончателни резултати, за левия кандидат Фернандес са гласували близо 48 на сто от избирателите, а за 
настоящия президент - около 40 процента. 
Избирателната активност е била 80 на сто. Мандатът на новоизбрания президент ще започне на 10 декември. 
 
√ Хонконг изпадна в рецесия  
Хонконг изпадна в рецесия и най-вероятно няма да постигне икономически растеж тази година. Това потвърди главният 
администратор на азиатския финансов център Кари Лам. Антиправителствените протести в Хонконг не стихват вече пети 
месец. 
Кари Лам, главен администратор на Хонконг: Има голяма вероятност от рецесия за цялата 2019 година. Ситуацията е 
сериозна. Следим развитието на икономиката и предприемаме необходимите мерки, без да чакаме административни 
доклади или изказвания за бюджета. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Ръст на БВП с 3,3% заложи финансовото министерство в проектобюджета за догодина  
Запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика, 
която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на 
трудовия пазар  остават ключови цели в икономическото развитие на страната според публикуваните от Министерство на 
финансите  законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2020 година и актуализираната средносрочна 
бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2020-2022 година, която представлява мотивите към законопроекта. 
В актуализираната бюджетна прогноза са представени средносрочните икономически перспективи и приоритети на 
правителството, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата година. 
Запазват се целите за бюджетното салдо, заложени в средносрочната бюджетна прогноза (СБП) за периода 2020-2022 г. – 
достигане до балансирана бюджетна позиция през 2020 г. и запазването ѝ през следващите години. Целта за постигане и 
поддържане на балансиран бюджет остава непроменена в продължение на няколко поредни цикъла на подготовка на 
бюджета. 
Приходните и разходните политики в прогнозата са продължение на заложените в СБП за периода 2020-2022 г., като за 
надграждането с нови са взети предвид както макроикономическите аспекти, така и фискалните възможности за 
осигуряване на финансиране на приоритетните сектори и за реализиране на хоризонтални мерки, засягащи бюджетната 
сфера. 
И при приходите, и при разходите за периода 2020-2022 г., изразени като процент от БВП, се наблюдава тенденция на спад 
от 36,9 % до 35,0 %, а в номинален размер стойностите на тези показатели се увеличават, като от 46,827 млрд. лв. за 2020 
г. се очаква да достигнат 50,143 млрд. лв. през 2022 година. 
Сред основните макроикономически показатели, заложени прогнозно в рамката 2020-2022 са: 

• Ръстове на БВП като съответно през 2020 той трябва да достигне  

• + 

• 126 769 млрд. лв., през 2021 - 134 915 млрд. лв. и 143 млрд. лв. през 2022 г. В процентно изражение това се равнява 
на по 3,3% ръст за трите години. 

• Средногодишна инфлация в рамките на 2,1-2,2% за трите следващи години както следва: 2020 - 2,1%; 2021 - 2,2%; 
2022 - 2,1. Показателят за настоящата година е 2,5%. 
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Ето и кратки коментари към тях 
Растежът на БВП ще достигне 3,3% през 2020 г. 
движен от вътрешното търсене. Частните потребителски разходи ще запазят своя сравнително висок темп на растеж, но в 
сравнение с предходната година темпът леко ще се забави поради по-ограничено нарастване на заетостта. Положително 
влияние върху потреблението ще има и от увеличените разходи за персонал в публичния сектор. Инвестициите в основен 
капитал ще се повишат, подкрепени както от частните, така и от публичните инвестиции. Въпреки очакваното 
възстановяване на износа, по-високото вътрешно търсене ще се отрази в повишение на вноса и увеличение на 
отрицателния принос на нетния износ до 1,5 пр.п.  Икономическият растеж ще се запази на ниво от 3,3% в периода 2021-
2022 г. Вътрешното търсене ще остане водещо за растежа на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите. 
Същевременно, растежът на крайното потребление се очаква да се забави в края на прогнозния период, в резултат на по-
ниско публично потребление и забавяне на темповете на растеж на частното потребление, в съответствие с изчерпване на 
възможностите за нарастване на заетостта. От друга страна, повишението на инвестициите ще се ускори, подкрепено най-
вече от динамиката на публичните инвестиции. Очаква се негативният ефект върху БВП по линия на нетния износ да се 
забави до 0,8 пр.п. в края на прогнозния период. 
Пазарът на труда 
Благоприятните развития на пазара на труда се очаква да продължат и през втората половина на годината, като за цялата  
2019 г. трудоспособната работна сила (15-64 г.) се прогнозира да нарасне с 1,3%. През 2020 г. растежът на заетостта се 
очаква да отслабне до 0,2% под влияние на ограниченията от страна на предлагането на труд. Последните са обусловени 
както от устойчивата тенденция на намаление на населението в трудоспособна възраст, така и от бързото изчерпване на 
свободния трудов ресурс от безработни лица и лица извън работната сила (обезкуражени), които най-бързо биха могли да 
задоволят търсенето на труд. Коефициентът на безработица се очаква да забави темпа си на намаление и да достигне 4,1% 
от работната сила. В периода 2021-2022 г. положителната динамика на заетостта се очаква да бъде преустановена, а 
коефициентът на безработица ще се задържи около 4,0%. 
Инфлацията 
в края на 2019 г. се прогнозира да бъде 2,8% (с 0,4 пр.п. по-висока от тази в пролетната прогноза), а средногодишната – 
2,5%. Услугите и хранителните стоки ще имат най-висок принос за инфлацията в края на годината. Прогнозира се техните 
цени да се увеличат съответно с 4,8 и 5,6%. Също така се очаква влиянието на енергийните стоки (пряко и косвено) върху 
инфлационните процеси в страната постепенно да намалява. За 2020 г. се прогнозира инфлация в края на годината от 2,3%, 
а средногодишна – 2,1%. Влиянието на международните цени на суровините, особено на суровия нефт, като 
проинфлационен външен фактор, се очаква да бъде ограничено. Цените на храните ще продължат да нарастват, но с по-
нисък темп. Базисната инфлация в края на годината се прогнозира да бъде 2,6%, движена от поскъпването при услугите с 
4,3%.  В следващите години от прогнозния период (2021-2022 г.) като цяло се очаква леко забавяне в стойностите на 
инфлация, поради очакваните намаляващи равнища в международните цени на петрола и стабилизирането в цените при 
останалите суровини. Вътрешните фактори за инфлация се запазват, произтичащи от платежоспособното търсене на 
домакинствата, което е благоприятствано от нарастването на доходите, ниската безработица и растежа на кредитите. 
Прогнозира се цените на услугите да нарастват с по-висок темп от този на стоките. 
Платежен баланс 
През 2019 г. се очаква ускорение на реалния растеж на износа на стоки, в резултат на възстановяване на износа на 
енергийни продукти. Същевременно, вносът на стоки ще се забави поради по-слабото вътрешно търсене и използване на 
част от запасите на фирмите. Допусканията за международните цени предполагат спад на цените на повечето суровини и 
в частност на енергийните продукти, което ще благоприятства формирането на положителни условия на търговия. 
Номиналният растеж на износа на стоки (3,5%) ще изпревари този на вноса (2,4%), а търговският дефицит ще се свие до 
2,7% от БВП при 3,3% от БВП през 2018 г. Излишъкът при търговията с услуги ще се запази на ниво от 6,3% от прогнозния 
БВП през 2019 г. Изплатеният към нерезиденти инвестиционен доход ще се увеличи, в резултат на нарастване на нетния 
опериращ излишък, което ще се отрази в намаление на положителния баланс на доходните статии. Крайният ефект от 
развитията по отделните статии на платежния баланс ще се изрази в леко понижение на излишъка по текущата сметка до 
5,2% от прогнозния БВП при 5,4% от БВП през 2018 г. През 2020 г. номиналният растеж на износа на стоки ще се ускори, 
след което постепенно ще започне да се забавя в резултат на забавяне на икономиката на ЕС и понижаващи се ценови 
дефлатори. Въпреки че условията на търговия ще останат положителни, растежът на вноса ще изпревари този на износа, 
което ще се отрази в постепенно нарастване на търговския дефицит до края на периода.  
Паричен сектор  
В периода 2019-2022 г. кредитирането за частния сектор ще продължи да нараства при очаквания за запазване на 
благоприятните условия както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането на заемни ресурси. Привлечените 
депозити в банковата система също ще продължат да нарастват през целия прогнозен период. 
Кредитът за нефинансовите предприятия ще се ускорява през целия прогнозен период, отразявайки и очакванията за 
положителна динамика на частните инвестиции след 2019 г. Прогнозира се годишното нарастване на вземанията от 
предприятия да бъде около 5,9% през 2019 г. и да достигне 8,3% в края на 2022 г. Кредитът за домакинствата ще забавя 
темпа си на повишение в синхрон с очакванията за забавяне на нарастването на компенсацията на един нает и поради 
очаквания за постепенно забавяне на ръста на цените на жилищата в хоризонта на прогнозата, което ще има ограничаващ 
ефект върху покупките на домакинствата за недвижими имоти с инвестиционна цел. Общо, вземанията от домакинства ще 
се увеличат с 9,8% през 2019 г. и с 8,4% и 8,2%, съответно през 2021 г. и 2022 г. Прогнозира се общо вземанията от частния 
сектор да нараснат със 7,4% в края на 2019 г., като годишният им растеж ще се ускори до 8,3% в края на 2022 г. 
По оценки на МФ растежът на потенциалния БВП през 2019 г. ще достигне 3,3% и ще се забави до 2,7% през 2022 г. 
Производителността ще продължи да е водеща за растежа, а повишението на инвестиционната активност ще допринесе 
за плавно увеличение на приноса на капиталовите запаси. В същото време, положителният принос на труда като фактор за 
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потенциалния растеж ще намалява и ще стане отрицателен в периода 20212022 г. Въпреки увеличението на коефициента 
на икономическа активност и понижението на безработицата, заетостта в икономиката ще започне да намалява, поради 
негативното влияние на демографските процеси. Очаква се отклонението от потенциала да се затвори през 2019 г. В 
рамките на прогнозния период до 2022 г. отклонението ще бъде положително и ще се увеличи до 1,3%. 
Основните цели на данъчната политика 
са повишаване на приходите от данъци, справяне със сенчестата икономика и намаляване на административната тежест и 
разходите за бизнеса и гражданите. Приоритетите на данъчната политика са съобразени с дадената от Съвета на 
Европейския съюз специфична препоръка към България за подобряване на събираемостта на данъците. В средносрочен 
план се предвижда запазване на ниските данъчни ставки на корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на 
физическите лица, което допринася за повишаване на икономическия растеж и има положително влияние върху търсенето 
и предлагането на труд. 
Приоритетите на Бюджет 2020, които надграждат вече заложените в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта 
приоритети и допускания за развитие на секторните и хоризонталните политики, са: образованието, здравеопазването, 
отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите. 
Образование.  
През 2020-2022 г. ще продължи реализирането на мерките, насочени към повишаване привлекателността на учителската 
професия и мотивацията на действащите учители. Навлизането на млади и високообразовани хора в образователната 
система неминуемо ще се отрази положително върху качеството на придобитите знания и умения на учениците. 
Насърчаването на зрелостниците с високи образователни резултати да получат педагогическо образование и да постъпват 
на работа в образователната система е сред приоритетните мерки, реализирането на които ще позволи да се преодолее 
очакваният недостиг на педагогически специалисти. В сектор „Образование“ ще продължи реализацията на мерките, 
целящи подобряване на социалния статус на учителите, като за тази цел ще бъдат предоставяни ежегодно допълнителни 
средства в размер на 360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал. Целта е през 2021 г. 
да бъде постигнато удвояване, спрямо 2017 г., на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти. 
Здравеопазване.  
Основните приоритетни направления в областта на здравеопазването през тригодишния период са осигуряване на 
финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система, с цел подобряване здравето на населението, повишаване и 
поддържане качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемостта, както и 
преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на 
медицинска помощ. Изграждането на Национална здравна информационна система, посредством използване на нови 
технологии в областта на електронното здравеопазване, е сред приоритетите, с които се цели подобряване на качеството 
и ефективността на процесите в системата на здравеопазване. 
Отбрана.  
През периода 2020-2022 г. политиката, провеждана от правителството в областта на отбраната, продължава да е 
приоритетна. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и 
способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на приетите от Народното събрание 
инвестиционни проекти. Относителният дял на капиталовите разходи към общите разходи за отбрана е над 20-процентния 
критерий на НАТО. Разходите за отбрана са съобразени с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 
на сто от БВП на Република България до 2024 година. 
Пенсионна политика.  
Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, 
определен по т.нар. „швейцарско правило” на чл. 100 от КСО), като от 1 юли през 2021 г. и 2022 г. пенсиите, отпуснати до 
31 декември на предходната година, също се осъвременяват по „швейцарското правило”. За периода 2020-2022 г. тежестта 
на една година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва в размер на 1,2. 
Политика по доходите.  
Освен вече предвиденото в СБП от пролетта на тази година увеличение на размера на минималната работна заплата (от 1 
януари 2020 г. на 610 лв., от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г.), в настоящата 
прогноза е заложена мярка за 2020 г. за увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает 
по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, което ще има отражение 
върху заплащането на заетите в бюджетния сектор. С това се създава възможност, на база на увеличения размер на 
разходите за персонал, да се увеличат индивидуалните основни месечни заплати на заетите, въз основа на заеманата 
длъжност и оценките за постигнатите резултати. За периода 2020-2022 г. осигурителната политика предвижда увеличение 
на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно в размер на 610 лв. за 2020 г. и 650 лв. за 
2021 г. и 2022 г., както и увеличение на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и 
тютюнопроизводители от 400 лв. на 610 лв. от началото на 2020 година. Равнищата на минималните осигурителни доходи 
по основните икономически дейности и квалификационни групи професии от 2019 г. се запазват, като се извършва 
корекция само по отношение на позициите, които са под размера на минималната работна заплата за 2020 г. – 610 лева. 
Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва в размер на 3 000 лева. 
Основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет в проектозакона на бюджета за 2020 г. са 
в общ размер 4,203 млрд. лева. Предвиденото увеличение, спрямо приетите със закона за бюджета за 2019 г., е с 456,8 
млн. лв., от тях за: общата субсидия за делегираните от държавата дейности – с 418,8 млн. лв.; изравнителната субсидия – 
с 13 млн. лв.; трансферите за зимно поддържане и снегопочистване – с 5 млн. лв.; целевата субсидия за капиталови разходи 
– с 20 млн. лева. 
С Бюджет 2020 са предвидени промени в механизмите за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и 
на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Премахва се изравнителният компонент, 
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който осигурява достигнатия размер на целевата субсидия за капиталови разходи и на трансфера за зимно поддържане и 
снегопочистване през предходната година, с цел постигане на обективно съответствие между средствата и натуралните 
показатели за всяка конкретна община. 
Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми, чрез които да се 
постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване, социално, икономическо и 
териториално сближаване и изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика. 
Въз основа на допусканията, при прогнозно положително нетно дългово финансиране за периода 2020-2022 г., се запазва 
тенденцията за намаляване на съотношението на държавния дълг спрямо прогнозното ниво на БВП от 18,6 % към края на 
2019 г. до 17 % в края на 2022 година. Очаква се нивото на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ се 
очаква да продължи да спада за периода 2020-2022 г., движейки се в диапазона от 19,8 % до 18,2 % от БВП или между 25,1-
26,1 млрд. лева. Прогнозите за относителния дял на консолидирания дълг спрямо БВП остават значително под максимално 
допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60 %, което ще гарантира запазване на 
равнището на държавна задлъжнялост в устойчиви граници, респ. и водещата позиция на Република България сред 28-те 
държави членки на ЕС по отношение на ниското ниво на дългова тежест, поясняват от финансовото министерство. 
 
√ Борсовите индекси в Европа търсят посока в началото на седмицата  
Основните борсови индекси на водещите пазари в Европа търсят посока в понеделник, след като най-големият европейски 
кредитор HSBC представи разочароващ отчет за тримесечието, който помрачи оптимизма около позитивните развития на 
търговския фронт между Китай и САЩ, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,18 пункта, или 0,05%, до 398,19 пункта. Немският DAX се повиши с 
44,69 пункта, или 0,35%, до 12 939,20 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 4,06 пункта, 
или 0,06%, до 7 320,41 пункта. Френският CAC 40 напредна с 7,24 пункта, или 0,13%, до 5 729,39 пункта. 
Акциите на HSB поевтиняха с 3,98%, след като най-голямата европейска банка съобщи, че печалбите и за последното 
тримесечие са спаднали с 18% на годишна база до 4,8 млрд. долара, като анализаторите очакваха печалба от 5,3 млрд. 
долара. Въпреки това, от банката отчетоха 4-процентов ръст на печалбата в Азия, докато европейският бизнес продължава 
да разочарова. 
Друго разочарование в банковия сектор дойде от испанската Bankia, чиито акции поевтиняха с 3,77%, след като държавна 
кредитна институция отчете 23-процентов в нетната печалба за тримесечието. 
Междувременно търговски представители на САЩ и Китай заявиха, че са близо до финализиране на важни части от 
първата фаза на търговското споразумение между двете страни. 
Акциите на LVMH поскъпнаха с 0,18%, след като френският гигант за луксозни стоки съобщи, че иска да купи американската 
бижутерийна компания Tiffany & Co за 14,5 млрд. долара. Новината подкрепи целия сектор на луксозните стоки, като 
книжата на Swatch, Pandora и Salvatore Ferragamo поскъпнаха съответно с 0,81%, 1,08% и 3,01% 
Тази седмица вниманието на инвеститорите е насочено към предстоящото заседание на Федералния резерв на САЩ и 
срещата на Японската централна банка. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в петък, след като инвеститорите останаха 
доволни от финансовия отчет на технологичния гигант Intel и последните развития на търговския фронт САЩ – Китай, 
предаде Си Ен Би СИ. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 152,53 пункта, или 0,57%, до 26 958,06 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 записа ръст 12,26 пункта, или 0,41%, до 3 022,55 пункта и за кратко достигна по-високо ниво от историческия 
си рекорд. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 57,52 пункта, или 0,70%, до 8 243,12 пункта. 
Пазарите бяха подкрепени от напредъка в преговорите между САЩ и Китай, след като американски търговски 
представител заяви, че двете страни са близо до финализирането на т. нар. първа фаза от частичното търговско 
споразумение. 
Акциите на производителя на чипове Intel поскъпнаха с 8,1%, след като компанията отчете по-добри от очакваното 
финансови резултати за третото тримесечие и повиши прогнозата си за следващото тримесечие. Коригираната и печалба 
е достигнала 1,42 долара на акция, докато аналзиаторите, анкетирани от FactSet, очакваха 1,23 долара на акция. Приходите 
също са скочили до 19,19 млрд, което също е над очакваното. 
Междувременно, Amazon отчете по-слаби от очакваното резултати за тримесечието, като печалбата и е достигнала 4,23 
долара на акция, при очаквания на Уолстрийт от 4,62 долара за акция. Книжата на компанията за онлайн търговия 
поевтиняха с 1,09%, като в началото на сесията се сринаха с 4,8%. 
Резултати за тримесечието отчете Visa. Нейните книжа поскъпнаха с 0,96, след като компанията обяви печалба от 1,47 
долара на акция и приходи от 6,14 млрд. долара, при очаквания за печалба от 1,43 долара на акция и приходи от 6,08 млрд. 
долара. 
До момента повече от 38% от компании от S&P 500 са представили финансовите си резултати за тримесечието, като 78% 
от тях са надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на FactSet. 
Оптимизъм в Азия 
Основните борсови индекси на пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион започнаха седмицата с ръст на фона на 
надеждите за напредък в търговските преговори между САЩ и Китай. 
Представители на САЩ заявиха, че се надяват първата фаза от частичното търговско споразумение между Вашингтон и 
Пекин да бъде финализирана в средата на ноември. Същевременно с това в медиите се появи информация, че Китай иска 
САЩ да се откаже от поредното увеличение на митата, което трябва да влезе в сила на 15 декември. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 67,46 пункта, или 0,30%, до 22 867,27 пункта. Акциите 
на Funac, Honda и Sony поскъпнаха с 2,05%, 0,84% и 0,89%. 
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Основният индекс в континентален Китай Shanghai Composite отчете ръст от 25,12 пункта, или 0,85%, до 2 980,05 пункта, 
докато по-малкият Shenzhen Composite напредна с 25,84 пункта, или 1,58%, до 1 658,24 пункта. Хонконгският индекс Hang 
Seng добави 223,87 пункта към стойността си, или 0,84%, завършвайки сесията при ниво от 26 891,26 пункта, като акциите 
на Geely, AIA Group и Sunny Optical поскъпнаха съответно с 3,53%, 3,68% и 1,12%. Днес финансовият секретар на града Пол 
Чан заяви, че Хонконг изпадна в рецесия и най-вероятно няма да постигне икономически растеж тази година. 
Южнокорейският бенчамарк Kospi се повиши с 5,71 пункта, или 0,27%, до 2 093,60 пункта, докато в Австралия ASX 200 
напредна с 1,50 пункта, или 0,02%, до 6 740,70 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 2 пункта, или 0,36%, до 559,41 пункта. BGBX40 се понижи с 0,17% пункта, или 0,15%, до 109,90 пункта. BGTR30 изтри 
0,69 пункта от стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 498,17 пункта. BGREIT записа спад от 0,81 пункта, или 0,63%, до 
127,17 пункта пункта. 
 
√ Спад в глобалната икономика през 2020 прогнозира Кофас  
Само за третото тримесечие на 2019 г. станахме свидетели на редица важни събития, сред които поредният епизод на 
аржентинската валутна криза, неочакваната смяна на правителството в Италия, демонстрациите в Хонконг и Русия, все по-
напрегнатата ситуация около Брекзит и атаката срещу нефтените инсталации в Саудитска Арабия. Рисковете, които 
наблюдавахме през първото полугодие, като спад на обема на световната търговия, голямата нестабилност на цените на 
петрола или дори спадът в продажбите на автомобили в Европа и Китай, са налице и днес.  
Съчетани с нарастването на областите на политическа несигурност продължават да влияят на корпоративния морал. Днес, 
вече не само европейските и азиатските фирми, а и американските компании са открито загрижени за протекционистката 
реторика на президента Доналд Тръмп. Въпросът е временно явление ли е този песимизъм на производствените компании 
и можем ли да считаме, че той няма да се отрази неблагоприятно на сферата на услугите? Или обратно - това ще доведе 
до рецесия, като тази през 2009 г.?  
Сценарий, подобен на този, наблюдаван след спукването на „Интернет балона“ през 2001-2002 г. сега изглежда все по-
вероятен: индустриалната рецесия ще се измести към услугите и растежът в основните напреднали икономики ще се 
забави през 2020 г. Единствената добра новина е, че централните банки на Съединените щати, Еврозоната и много 
нововъзникващи страни са взели мерки за ситуацията, като обявиха мерки за облекчаване на паричните потоци. 
Според данни на холандския институт за анализ на икономическата политика, световната търговия се е свила за трето 
поредно тримесечие между април и юни 2019 г. За цялата 2019 г. Кофас очаква обемът на световната търговия да се свие 
с 0,8%. Перспективите за 2020 г. ще зависят до голяма степен от политическата среда. Дори ако почти целият китайски 
износ за Съединените щати бъде обложен с мита в края на 2019 г., все още ще има възможност за маневра от страна на 
американския президент, с която да окаже натиск върху Китай.  
Що се отнася до тарифните мерки, все още е възможно увеличение на съществуващите мита. Самият Тръмп заяви по време 
на президентската кампания през 2016 г., че ще наложи 45% мита върху китайския внос. Преди всичко ще бъде възможно 
той да предприеме нетарифни мерки, които биха могли да имат изключително неблагоприятно въздействие върху 
търговията. 
Тези политически несигурности не са единствените причини за рецесията на световната търговия и промишлеността в 
развитите икономики. Продължаващите структурни промени в автомобилния сектор, които се обсъждаха през последното 
тримесечие, са все още релевантни. Това са минали и бъдещи стандарти за борба със замърсяването през 2020 г. особено 
в Европа, както и промени в поведението на потребителите, най-вече в Китай.  
В този контекст европейските икономики се движат на две скорости. От една страна са тези, които са особено зависими от 
световната индустрия и търговия, например Германия, или пък тези, които страдат от вътрешнополитическата несигурност, 
като Италия и Обединеното кралство. В тези три икономики растежът на БВП беше нулев или отрицателен през второто 
тримесечие на 2019 г. Следователно Кофас прогнозира положителен, но слаб растеж през 2020 г. Това са съответно 0,5% 
растеж в Германия, 0,7% в Италия. За Обединеното кралство се очаква растеж от 0,9%, при условие че се избягва сценария 
Брекзит без сделка.  
От друга страна във Франция, Испания и Холандия компаниите продължават да инвестират, а броят на фалиралите 
компании продължава да намалява. Въпреки лекото забавяне, Кофас все още очаква растежът да се задържи над 1% през 
2020 г.: съответно 1,2% за Франция, 1,9% за Испания и 1,5% за Холандия. 
Маржовете на компаниите се влошават поради високите разходи за труд и последиците от протекционистките мерки, 
предприети от началото на 2018 г. В този контекст, ефектите от по-ранните бюджетни мерки, по-специално от 
намаляването на корпоративните данъци, ще бъдат по-слабо усетени през 2020 г., Кофас предвижда този растеж да се 
забави значително (1,3% след 2,2% през 2019 г.), т.е. на ниво под консенсуса (1,8% за 2020 г.)  
Въпреки това растежът няма да бъде отрицателен за годината като цяло - сценарий, който силно наподобява на този, 
наблюдаван през 2001 г. Въпреки това, в Европа разпространяващите се ефекти от забавянето на индустрията и услугите, 
не са много видими на този етап. 
„В допълнение към първата, втората най-развита икономика в света също рязко се забавя. Китайското промишлено 
производство нарасна с едва 4,4% на годишна база през август. Това е най-ниското му ниво от февруари 2002 г. Има много 
причини за това забавяне. В допълнение към все още значителните свръхкапацитети в строителството и металургията, 
автомобилният сектор и ИКТ са засегнати сериозно и от последиците от търговската война със САЩ, както и от промените 
в поведението на китайските потребители. Предвиждаме, че растежът на БВП в Китай ще бъде под очакваното през 2020 
г - 5.8 %“, сподели Пламен Димитров, управител на Кофас България. 
Много централни банки взеха под внимание това значително забавяне на растежа и обявиха мерки за облекчаване на 
паричните потоци. През септември 2019 г. Федералният резерв понижи основния си лихвен процент за втори път през 
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последните два месеца (целеви 1.75% - 2%). Освен това, за първи път от десет години, ФЕД инжектира ликвидност на 
паричния пазар на 17 септември 2019 г.  
Липсата на ликвидност в банковия сектор, която това действие показва, подчертава факта, че ФЕД вероятно ще трябва да 
започне да купува активи отново и по този начин да увеличи размера на баланса си отново през следващите тримесечия. 
От своя страна Европейската централна банка възобнови програмата си за изкупуване на облигации на 12 септември 2019 
г. и намали лихвения процент по депозитите, облагащи свръх ликвидността на банките (от -0.40 до -0.50%).  
Ефектите от тези парични политики, които определят отрицателни номинални лихви, са несигурни. Освен в Еврозоната, 
САЩ и Китай, паричната политика е облекчена в много други икономики, особено в развиващите се страни като Мексико, 
Бразилия, Индия, Индонезия, Филипините, Малайзия, Корея, Русия, Перу, Египет, Южна Африка, Нигерия и Саудитска 
Арабия. 
 
√ Туск: ЕС се съгласи на отлагане на датата на Брекзит до 31 януари  
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск обяви, че 27-те страни от ЕС без Великобритания са се съгласили да дадат 
на Лондон ново отлагане на датата на Брекзит, този път до 31 януари 2020 г., предадоха Франс прес и Асошиейтед прес. 
"27-те се съгласиха да приемат молбата на Великобритания за гъвкаво удължаване на Брекзит до 31 януари 2020 г. 
Решението ще бъде официално оформено в писмен вид", съобщи Туск в Туитър след кратко заседание на постоянните 
представители на ЕС в Брюксел. 
След предишното отлагане датата на Брекзит беше 31 октомври. 
Под гъвкаво удължаване се има предвид, че Великобритания ще може да излезе от ЕС и по-рано, ако постигнатото от 
премиера Борис Джонсън споразумение за Брекзит с ЕС бъде ратифицирано преди 31 януари, информира БТА. 
Франция най-много се противопоставяше на ново дълго отлагане и постави условия за сегашното си съгласие: 
Великобритания да излезе от ЕС на 30 ноември или 31 декември, ако споразумението бъде ратифицирано преди някоя от 
тези дати. 
Решението на ЕС се придружава от политическа декларация, в която съюзът аргументира новото отлагане, изключва 
предоговаряне на споразумението и иска номиниране на британски европейски комисар. 
27-те решиха да не чакат гласуването в британския парламент, който заседава вчера следобед по искането на Борис 
Джонсън за предсрочни избори на 12 декември. За да бъде прието, то трябва да бъде подкрепено от Камарата на 
общините с мнозинство от две трети. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След първия тур на кметските избори - кой печели и кой губи?; 
- Как ще се разпредели подкрепата в столицата? Kоментар на Лилия Вучкова и Максим Генчев; 
- История от старозагорското село Могила - брат и сестра отиват на балотаж; 
- След расисткия скандал - България, УЕФА и наказанията - гост ген. Васил Василев; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Пожари в Рила и Стара планина. На живо - какви са щетите?; 
- Новите водачи на листи в ОС на София - Калоян Паргов и Методи Лалов; 
- Как се печелят избори от ареста? Директно от Несебър; 
- Ще се откаже ли Милко Калайджиев от политиката след загубата на изборите в Свиленград?; 
- Нова трансплантация у нас. Как беше извършена операцията по присаждане на бял дроб?; 
- Кои са момичетата впечатлили хиляди с песента си в метрото?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Кандидат за кмет твърди, че той и екипа са нападнати и бити в изборната нощ от привърженици на конкурента 

му?; 
- Как ученик в 12-ти клас стана най-младия общински съветник в Мездра?; 
- Ще бъде ли потушен огромния горски пожар в Рила?; 
- Среща с изпълнителите от ромския госпел хор от кв. Люлин; 
- Човек срещу машина. Успя ли младата ни гросмайторка Нургюл Салимова да победи изкуствения интелект?; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 29 октомври 
София 

- От 09:00 часа в галерия „Оборище 5" ще се проведе международната конференция //:meetthefuture/ Industry 4.0, 
посветена на Четвъртата индустриална революция и 5G. 

- От 09:30 часа в хотел "Бест Уестърн Плюс Хотел Експо", зала "Панорама", ще се проведе Национална конференция 
на тема - "КЗП - партньорство за ефективен бизнес". 

- От 11:00 часа Националният литературен музей организира поклонение пред гроба на Пейо Яворов в Централните 
софийски гробища по повод 105 години от кончината на поета. 

- От 11:00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция по повод Световния ден за борба 
с псориазиса. 

- От 13.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ще се проведе заседание. 
- От 14:30 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23, ще бъде подписано споразумение за сътрудничество 

между ПП АБВ, младежката организация на партията и представители на парламентарно представената 
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йорданска политическа сила „Послание", която работи в тясно сътрудничество с Абдула II, крал на Хашемитско 
кралство Йордания. 

- От 14:30 часа във ФотоСинтезис Арт Център ще се проведе седми модул от обучението за здравни журналисти 
„Часът на диабета". 

- От 18.00 часа в Унгарския културен институт ще се проведе среща-разговор с писателя Тошо Дончев по повод 
новата му книга "Роса по залез". 

- От 18:30 часа в камерната зала на Читалище „Славянска беседа 1880", ще се проведе празничен концерт по случай 
Деня на бесарабските българи със специалното участие на Илия Луков. 

- От 19:00 часа в литературен клуб „Перото" ще се състои премиерата на книгата „Психоанализа в България тук и 
сега". 

***  
Варна 

- От 11:00 часа в малкия салон на Радио „Варна" ще бъде отчетен проектът Епидемиологично изследване за град 
Варна „Търсене на помощ по повод остри интоксикации след употреба на наркотици и други психоактивни 
вещества при деца и млади хора 2019 година". 

***  
Монтана 

- От 19.00 часа в Голяма зала на Драматичен театър, плевенският драматичен театър ще гостува с комедията от Йон 
Сапдару „Натюрморт със затлъстял племенник". 

***  
Пещера 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Общината, ул.„Дойранска епопея" №17, ще се проведе кръгла маса за 
представяне на социалната икономика и социалното предприемачество. 

***  
Плевен 

- От 11:00 часа в пресклуба на БТА ще даде пресконференция Георг Спартански, издигнат от Инициативен комитет 
за втори мандат за кмет на Община Плевен. 

- От 14:00 в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Районната колегия на Българския зъболекарски 
съюз в Плевен с председател д-р Павлин Стефанов. 

- От 16:00 ч. в зала „Амброаз Паре", ТЕЛЕЦ на Медицинския университет ще се състои официална церемония по 
откриване на XVII Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари. 

***  
Пловдив 

- От 10:30 часа във фоайето на Съдебната палата ще се проведе Борса за съдебни служители. 
***  
Пловдив/с. Крумово 

- От 10:30 часа на територията на военно формирование 32040 - Крумово ще бъде отбелязано навършването на 58 
години от създаването на първата вертолетна авиационна част в България - 44-ти вертолетен авиационен полк. 

***  
Хасково 

- От 14:00 часа в офиса на ГЕРБ-Хасково ще се проведе пресконференция. 
***  
Шумен 

- От 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация ще се проведе редовното седмично заседание на Областната 
епизоотична комисия, на което ще се обсъжда епизоотичната обстановка в област Шумен по отношение на 
болестта Африканска чума по свинете. 

 
 


