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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Националната статистика отчете влошаване на бизнес климата 
Националната статистика отчете за пореден месец влошаване на бизнес климата у нас. Според бизнеса резултатите не са 
изненадващи заради общо забавяне на световната икономика. От Министерство на икономиката обаче смятат, че 
явлението е временно, защото страната ни в този момент има по-добри показатели от много други страни в ЕС. 
Бизнесът отчита спад на продажбите пети пореден месец, показват данните на работодатели. Причините за намаляване 
на поръчките са преди всичко външни - очакванията за Брекзит, търговските спорове и забавянето на световната 
икономика. 
Васил Велев, председател на АИКБ: Анкетата, която проведохме сред нашите членове - дава подобен резултат. 55 към 20, 
нашите членове отговарят, че за второто полугодие на тази година ще имат по-слаби продажби, в сравнение с второто 
полугодие на миналата година. 
Общият показател за бизнес климата у нас намалява с 1,4 пункта спрямо миналия месец. Три са основните причини - 
несигурната икономическа среда, намаляване на новите поръчки и недостига на работна ръка. 
Най-голям спад има в областта на строителството- с близо 4 пункта. Причината - строителните предприемачи нямат добри 
очаквания бъдещи поръчки. Подобна е ситуацията и в търговията на дребно. Тук обаче очакванията за затруднения 
свързани с конкуренцията и недостатъчното търсене. При промишлеността поръчките също намаляват. 
Като временно явление определят данните от министерството на икономиката и изтъкват, че те са свързани с 
международните прогнози за забавяне на растежа. 
Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката: Това е месечна конюнктура, но ние разчитаме, че в сектор строителство 
по линия на магистрали ще има много позитивни новини, по линия на нови инвеститори, ще има нови заводи, ще имаме 
много позитивни новини, по линия на търговия на дребно сочат прогнозите, че потреблението ще расте, така че имаме 
позитивизъм и най-вече това, което очакваме са инвестициите. 
Единствената сфера на икономиката, която отчита подобряване на бизнес климат е сектора на услугите.Той е и 
единственият, в който се очаква повишаване на цените. 
За повече информация вижте видеото. 
 
√ Какво искат синдикатите и работодателите от Бюджет 2020?  
Според националната статистика бизнесклиматът се влошава. Най-голям е спадът в строителството и търговията на дребно. 
Причината е в несигурната икономическа среда. На този фон започва общественият разговор за Бюджет 2020 - какво искат 
синдикатите и работодателите? 
Вижте в разговора в студиото на "Още от деня" с Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и Любослав Костов - Институт за социални и синдикални изследвания, КНСБ. 
Националната статистика показва влошаване на бизнесклимата, това показват и икономическите анализи. В Европа има 
забавяне на растежа, има забавяне в европейската, световната и американската икономика, и това ще даде отражение 
върху българската икономика, заяви Добрин Иванов. 
"Това бяха и нашите предупреждения, когато изготвяхме препоръките към Бюджет 2020. Препоръчахме да се планира по-
умерен растеж и да се предвидят буфери в бюджета, така че те да посрещнат едно негативно развитие на икономическите 
процеси в Европа и България", каза Иванов. 
Той определи бюджетът като реалистичен, изпълним, постижим и очакван. 
Добрин Иванов: Няма в него заложени рискови разходи, които могат да предизвикат някакво сътресение. Има заложен 
ръст на БВП. Над 3 млрд повече приходи, които са разпределени по съответно приоритетни политики и смятаме, че е без 
съществени рискове. 
Любослав Костов определи Бюджет 2020 като "един консервативен бюджет" с всичките си ползи и негативи. 
Любослав Костов: Защото по пера като се погледне има хубави неща, но и има и много притеснителни от гледна точка на 
заложените политики, липса на устойчиви политики към догонващ ръст на доходите. Има притеснителни неща от гледна 
на данъчната политика, от гледна точка на това, че преразпределителната роля на бюджета намалява като процент от БВП. 
Казано с други думи, правителството предвижда в следващите няколко години да харчи по-малко пари като дял от БВП. Те 
като сума ще нараснат, защото и БВП ще нарасне с над 30 млрд., според техните прогнози за 3 години, но в същото време 
като процент намалява, което е притеснително, като гледаме средноевропейските тенденции. Изоставаме с 10 проценти 
пункта. 

http://news.bnt.bg/bg/a/nsi-otchete-spad-na-ikonomicheskiya-rastezh
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Костов призова ролята на държавата да бъде по-явна, за да намалим негативните ефекти, от това забавяне, което се 
очертава. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Бюджет 2020 - колко и за кого?  
България продължава да е най-бедната страна в ЕС, въпреки темповете на ръст на заплатите. На фона на сигналите за 
забавяне на европейската и световна икономика през следващата година у нас обаче се предвижда ръст с 3.3%, докато 
средният за Европа е 0.5%. За сравнение, тази година Китай забавя растежа си от 8% на 6.2%, а икономиките на преките ни 
конкуренти като Румъния, Чехия и Полша растат с по-бързи темпове. 
„Държавата е длъжна да седне на една маса с работодателите и синдикатите и да обсъди бюджета, но това не означава, 
че може да има някакви промени. Хубавото в този бюджет е, че има увеличение на парите за учителите и повишение с 
10% на средствата за заплати в публичния сектор. В социалната политика обаче няма нищо ново, като различните плащания 
не са индексирани по никакъв начин”, коментира Ваня Григорова, икономически съветник от КТ „Подкрепа” в ефира на 
"Здравей, България". 
Минималното обезщетение за безработица остава 180 лв. на месец. Това означава, че плащайки осигуровките си, ако 
напуснете работа по взаимно съгласие, ще получавате не повече от тази сума като обезщетение. Майките през втората 
година на майчинството ще продължат да получават по 380 лв. - далеч под чистата минимална заплата, пояснява 
Григорова. 
"Гарантираният минимален доход остава 75 лв. За нас това също е добра новина, тъй като при тази криза на пазара на 
труда, хората не трябва да бъдат мотивирани да стоят безработни”, допълни Добрин Иванов, изпълнителен директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той определи Бюджет 2020 като балансиран. И допълни: "Има 
нулево бюджетно салдо – приходите са равни на разходите, няма дефицит”. 
 „Когато говорим за това дали ръстът на икономиката е догонващ, нека си представим, че западноевропеецът се храни със 
сьомга, а от следващата година ще има и малка купичка с хайвер – това е неговият растеж. Нашият е от двете филии, които 
имаме тази година, следващата ще получим половин филия повече, но в никакъв случай няма да стигнем до сьомгата”, 
коментира Григорова. 
Целия разговор по темата гледайте във видеото. 
 
Дарик 
 
√ Бюджет 2020 - колко и за кого?  
България продължава да е най-бедната страна в ЕС, въпреки темповете на ръст на заплатите. На фона на сигналите за 
забавяне на европейската и световна икономика през следващата година у нас обаче се предвижда ръст с 3.3%, докато 
средният за Европа е 0.5%. За сравнение, тази година Китай забавя растежа си от 8% на 6.2%, а икономиките на преките ни 
конкуренти като Румъния, Чехия и Полша растат с по-бързи темпове. 
 „Държавата е длъжна да седне на една маса с работодателите и синдикатите и да обсъди бюджета, но това не означава, 
че може да има някакви промени. Хубавото в този бюджет е, че има увеличение на парите за учителите и повишение с 
10% на средствата за заплати в публичния сектор. В социалната политика обаче няма нищо ново, като различните плащания 
не са индексирани по никакъв начин”, коментира Ваня Григорова, икономически съветник от КТ „Подкрепа” в ефира на 
NOVA. 
"Минималното обезщетение за безработица остава 180 лв. на месец. Това означава, че плащайки осигуровките си, ако 
напуснете работа по взаимно съгласие, ще получавате не повече от тази сума като обезщетение. Майките през втората 
година на майчинството ще продължат да получават по 380 лв. - далеч под чистата минимална заплата", пояснява 
Григорова. 
"Гарантираният минимален доход остава 75 лв. За нас това също е добра новина, тъй като при тази криза на пазара на 
труда, хората не трябва да бъдат мотивирани да стоят безработни”, допълни Добрин Иванов, изпълнителен директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той определи Бюджет 2020 като балансиран. И допълни: "Има 
нулево бюджетно салдо – приходите са равни на разходите, няма дефицит”. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Тристранният съвет ще обсъди финансовата рамка за догодина 
Очаква се държавният бюджет в следващите 3 години да бъде балансиран  
Съветът за тристранно сътрудничество ще разгледа финансовата рамка за догодина. В нея са включени бюджетите на 
държавата, Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) и Държавното обществено осигуряване. 
За догодина са предвидени общо 46,8 млрд. лв. приходи, което се равнява на близо 37% от БВП. Това е с около 3 млрд. лв. 
повече спрямо 2019 г. и заложените 43,54 млрд. лв. приходи за тази година.  

https://news.bnt.bg/bg/a/kakvo-iskat-sindikatite-i-rabotodatelite-ot-byudzhet-2020
https://nova.bg/news/view/2019/10/30/267087/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2020-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
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При разходите също има близо 1 млрд. лв. увеличение – от 45,9 млр. лв., планирани за тази година, се очаква през 2020 г. 
те да достигнат 46,8 млрд. лв. Основните направления, по които ще дойдат тези допълнителни разходи, са повишаването 
на пенсиите и заплатите в образованието и на държавната администрация. Най-много разходи – 18,43 млрд. лв., са 
предвидени за социални и здравно-осигурителни плащания.  
Очаква се държавният бюджет в следващите 3 години да бъде балансиран. Размерът на данъците и осигуровките остава 
непроменен. Без промяна остава и максималният осигурителен доход - в размер на 3000 лева. 
Вноската на страната ни към общия бюджет на ЕС ще бъде в размер на 1,4 млрд. лв. 
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. 
Актуализараната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. предвижда увеличение на размера 
на минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. на 610 лв. 
Предстои до края на месеца проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание, а на 7 ноември ресорната комисия 
в парламента да го разгледа на първо четене. 
 
√ Пътническите и товарните превози на БДЖ стават еднолични акционерни дружества 
Преструктурирането включва управление от съвет на директорите вместо управител и трябва да приключи през 
септември 2020 г., съобщи „Холдинг БДЖ“  
„БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и „БДЖ - Товарни превози" ЕООД ще станат еднолични акционерни дружества. Това 
съобщи на своя сайт „Холдинг Български държавни железници" ЕАД. Решението е взето от съвета на директорите на 
държавния холдинг и е съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. То е в 
съответствие с новия Закон за публичните предприятия, който урежда начина за определяне на държавната политика в 
областта на публичните предприятия. С него се въвеждат стандарти за добро корпоративно управление, прозрачност в 
дейността и органите за управление на тези фирми. 
През последните години двете дружества са оформили до голяма степен своя оперативен модел на работа, но за 
съжаление изпълнението на основните задачи не е на необходимото ниво, ключовите финансови и обемни показатели 
бележат спад, като е налице силна необходимост от преразглеждане на организационните структури и основните бизнес 
процеси, коментират от „Холдинг БДЖ“. 
Целта на промяната е в бъдеще да се ползват модерни управленски методи, като се намали административно-
бюрократичната тежест. Така ще се постигнат по-добри резултати в основната дейност на железопътния превоз и двете 
дружества ще отговорят на предизвикателствата в съвременните условия, смятат в холдинга. 
От БДЖ искат да се формират силни мениджърски екипи, вместо един управител, които да поемат всички оперативни 
дейности под новата форма на корпоративно управление (ЕАД). Управлението ще е съчетанос по-големи отговорности и с 
разпределение на сфери на отговорности в зависимост от експертизата на отделните членове, които са длъжни да 
притежават разнообразна квалификация и професионален опит. 
Управлението в периода на преобразуване на двете дружества ще се прави от екип до трима души, който ще бъде основата 
на бъдещия съвет на директорите. Той трябва да подготви и бюджетите за 2020 г., които ще се изпълняват от новите 
бордове на директорите, посочват от „Холдинг БДЖ“. 
Тъй като сегашните управители – инж. Христо Иванов и инж. Любомир Илиев не желаят да участват в новия управленски 
формат, управлението в началото ще се извършва съвместно от управител и прокурист, както и със съдействието на 
доказани експерти в железопътния транспорт, с опит в управлението на частни и държавни компании. 
Преобразуването на „БДЖ - Пътнически превози" и „БДЖ - Товарни превози" в ЕАД се очаква да приключи до края на 
януари, а окончателното привеждане на дружествата към изискванията на Закона за публичните предприятия – до края на 
месец септември 2020 г. 
През този едногодишен период "Холдинг БДЖ" ЕАД ще определя стратегията за развитието, контрола върху изпълнението 
на бюджетите, разпореждането с активи, принципното одобрение на обществени поръчки, изчистването на наследените 
дългови взаимоотношения със собственика. В БДЖ са сигурни, че след преструктурирането дружествата ще са готови за 
самостоятелно управление в рамките на съвременните пазарни условия. 
 
News.bg 
 
√ НАП напомня да си подадем данъчните декларации за третото тримесечие на 2019 г. 
Изтича срокът за подаване на декларации за дължими данъци от предприятията и самоосигуряващите се, които са 
изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък. 
От Националната агенция за приходите напомнят, че авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и 
за паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2019 г., се декларира 
до 31 октомври. 
Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице, не е задължено да 
удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в Приходната агенция до края на месеца, следващ 
тримесечието, през което е придобит доходът. 
Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на 
чуждестранни физически и юридически лица, както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и 
ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица и 
на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини. 
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В. Moнитор 
 
√ За морския аутобан инженери проучват трасе за 120 км в час 
50 години се търси вариант за бърза връзка между Варна и Бургас 
Инженери и геолози ще проучват трасето срещу 14,4 млн. лева за идеен проект на магистрала „Черно море“. Проектната 
скорост на трасето се предвижда да бъде 120 км/ч, с габарит 27 м, с по две активни и една аварийна лента във всяка посока 
на движение, става ясно от тръжната документация на поръчителя Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 
Целта на поръчката е да се разработят най-малко три варианта за трасе на бъдещия аутобан между Бургас и Варна. 
Необходимо е да се проучат възможностите за изграждането на връзки с курортните градове и комплекси посредством 
съществуващите пътища. 
Поръчката включва извършване на инженерно-геоложки и геодезически проучвания на бъдещото трасе, разработване на 
проектни решения за изграждането на големите мостови съоръжения, виадукти, надлези, подлези, тунели и пътни възли, 
ландшафтно оформление, изготвяне на мерки по опазване на околната среда и разработване на подробен устройствен 
план - парцеларен план. Срокът за изпълнение е 365 календарни дни, който включва само времето за проектиране, без 
времето за преглед на разработката. 
Предвижда се трасето на АМ „Черно море“ от север да започва при бъдещата връзка с АМ „Хемус“, в района на с. Слънчево, 
да пресича Варненското езеро в най-тясната му част при Белослав, да се свърже със съществуващата част от АМ „Черно 
море“ при с. Приселци и да направи връзка с края на АМ „Тракия“ при кв. „Ветрен“ на Бургас. 
Проектирането на аутобана започва през 70-те години на миналия век с цел да се реши трудният преход на Стара планина, 
който силно забавя трафика между Обзор и Несебър. Не за първи път се дават пари за проучване на трасето и предлагане 
на варианти. В началото на новото хилядолетие бяха разработени три основни варианта: източен, западен и този през 
Дюлинския проход. Строежът на магистралата е отлаган неколкократно, като също толкова пъти е предлагано изграждане 
на скоростен път. АМ „Черно море“ е част от цялостното изграждане на паневропейски транспортен коридор 8 който ще 
свърже пристанищата Варна и Бургас с портовете Драч и Вльора в Албания, осигурявайки сухопътна връзка на товарите 
между Черно море и Адриатическо море. На север магистралата се планира да бъде продължена до румънското 
пристанище Констанца. 
Според интегрираната транспортна стратегия на Министерския съвет до 2030 г. стойността на трасето е 430 млн. лв. 
Вероятни варианти за финансиране на строежа са с пари от държавния бюджет или кандидатстване за европейски 
средства през следващия програмен период. През 2017 г. премиерът Бойко Борисов се срещна с представители на бизнеса 
в Китай, като на срещата беше коментирана възможността за концесия на аутобана. 
 
БНР 
 
√ Парламентът обсъжда оставките на Волен Сидеров и Лиляна Павлова  
Депутатите възобновяват работата си след двуседмичната предизборна ваканция. 
В първия работен ден в пленарната зала ще се обсъдят прекратяване пълномощията на народните представители Лиляна 
Павлова от ГЕРБ и на лидера на "Атака" Волен Сидеров. 
Лиляна Павлова напуска Народното събрание за да може да заеме поста на вицепрезидент и член на управителния 
комитет на Европейската инвестиционна банка. 
Лидерът на АТАКА Волен Сидеров депозира оставката си в деловодството на НС в края на кампанията си за кандидат-кмет 
на София. 
В програмата на Народното събрание е и проект на решение за удължаване до 30 ноември срокът на работа на временната 
анкетна комисия за изясняване на фактите около случая с изтичането на лични данни от електронната система на 
Националната агенция по приходите. 
В мотивите съставът на комисията посочва необходимостта за още време, за да бъдат изслушани представители на 
различни институции и да се установи наличието на проблеми в ежедневната им дейност, причинена от теча на данни в 
НАП. 
Временната комисия иска да изслуша и ръководството на приходната агенция за мерките, които е предприело. 
 
√ Георги Вулджев: Парите на държавата не се разходват ефикасно  
Интервю на Лора Търколева и Марта Младенова с Георги Вулджев в предаването ''Преди всички'' 
"Основателна е критиката на бизнеса, че парите на държавата не се разходват ефикасно". Това заяви пред БНР Георги 
Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) и обясни: 
"Повишаването на заплатите на всички служители в държавния сектор, отново сериозно повишаване на заплатите на 
учителите, вижда се много ясно, че този тип повишение на разходите за персонала в публичния сектор се прави по начин, 
който не приоритизира, не се прави оценка на въздействието на тази политика, при положение, че вече няколко поредни 
години се води тази политика". 
Икономистът изрази скептичност относно този подход и коментира политиките в сектор "Образование": 
"Всички, което прави държавата изисква пари, а парите се преразпределят през проектобюджета. Начинът на това 
разпределение на парите показва начина, по който държавата има намерение да прави политика през следващата година. 
И когато се вижда, че се прави политика без задълбочен анализ, хората логично очакват, че няма да видят качествена 
реформа, а само количествени подобрения".  
По думите му основният проблем в образованието е с кадрите, без да е дефинирано, че няма недостиг на учители, а ще 
има недостиг след 20-30 години, защото младите учители стават все по-малко. 
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"Бюджетът за 2020 година може да се определи като непроменен спрямо миналогодишния, отново разходите не мръдват 
много - водим се по инерция, и правим същото, което направихме миналата година - вдигаме заплати в публичния сектор 
и то без да знаем защо", коментира още той в предаването "Преди всички". 
Георги Вулджев цитира позиция на бизнеса, според която вдигането на заплати трябва да е свързано с продуктивността, а 
държавата не прави оценка на кадрите в публичния сектор и на това дали могат да се съкратят някои сектори, които 
функционират неефикасно, а отново се вдигат заплати. 
"Това се прави по чисто политически причини, за да се предотврати някакво социално напрежение в последната година, в 
която държавата сигурно ще може да си го позволи", анализира той.  
Вулджев предупреди, че догодина правителството няма да успее да изпълни приходната част от бюджета заради 
влошаването на икономиката. Според икономиста финансовата рамка за догодина е изчислена върху твърде 
оптимистични прогнози, а чрез разходната част не се стимулира растежът.  
Догодина правителството възнамерява да изтегли нов дълг от повече от два милиарда лева, включително и на външните 
пазари, но тогава условията няма да са толкова добри, колкото сега, предупреди още Георги Вулджев.  
 
√ Предприемачите очакват повишение на цените на услугите  
Повишаване на цените на услугите през следващите три месеца очакват част от предприемачите в сектора, сочи 
октомврийската анкета на Националния статистически институт. Това е единственият наблюдаван бизнес сектор, в който е 
споделено подобно очакване. При търговията на дребно, промишлеността и строителството предприемачите очакват 
запазване на цените на настоящите им нива. 
В много от секторите обаче се сигнализира за намаляване на поръчките, заради което общата оценка е, че стопанската 
конюнктура у нас се влошава през октомври. 
 
√ В Пловдив обсъждат интереса на децата към технологиите  
Кръгла маса “Повишаване на интереса на децата към индустрията и технологиите” ще се проведе в Пловдив. Тя се 
организира от Образователно-индустриален борд и са поканени представители на индустрията.  
На форума ще бъдат обсъдени потенциалните дейности през 2020 г., насочени към повишаване на интереса на децата към 
технологиите и кариерното развитие в преработващата промишленост. 
Дискусията ще се проведе в сградата на "Биомашиностроене" на бул. „Васил Априлов“ 160. 
 
√ СЕМ открива процедура за избор на нов генерален директор на БНР  
Първа точка в дневния ред на днешното заседание на Съвета за електронни медии е обявяването на процедура за избор 
на генерален директор на Българското национално радио. Заседанието е насрочено за 11 часа. 
До обявяването на процедурата се стигна, след като на 17 октомври членовете на СЕМ прекратиха мандата на Светослав 
Костов и избраха за временно изпълняващ длъжността Антон Митов - досегашният ръководител на дирекция 
"Архиви". Митов може да остане на поста в продължение на 3 месеца, през които тече конкурсът за генерален директор.  
Основният мотив за прекратяването на мандата на Костов беше безпрецедентното спиране на ефира на програма 
"Хоризонт" за 5 часа на 13 септември.  
Светослав Костов обяви, че ще обжалва решението на СЕМ в съда. Той заемаше поста на генерален директор от края на 
юни т.г.  
 
√ Путин при Орбан в Будапеща  
Руският президент Владимир Путин ще посети Будапеща днес и ще се срещне с унгарския премиер Виктор Орбан, предава 
БГНЕС. 
Двамата лидери, които споделят общо пренебрежение към западните либерални ценности, поддържат и засилват своите 
специални отношения през годините, дори когато ЕС наложи санкции срещу Москва заради анексирането на Крим от 
Русия. 
„След избухването на конфликта в Източна Украйна през 2014 г., Путин посети много пъти Будапеща”, казва пред Euronews 
експертът Дорка Такаши от „Политически капитал“. 
"Всяка година има среща между Путин и Орбан, а през 2017 те се срещнаха два пъти- това е доста и е показателно, че 
Унгария е някак свръхпредставена, имайки предвид нейната регионална или европейска роля", коментира Такаши. 
„Има много повече срещи между двамата (Путин и Орбан), отколкото би било разумно, като се има предвид 
икономическата тежест на Унгария“, добави анализаторът. 
Връзките на Путин с европейските лидери отслабнаха след анексирането на Крим преди пет години и много срещи на 
високо ниво бяха отменени. 
Взаимни ползи 
'' [С посещението си в Будапеща] Путин може да демонстрира на руската общественост, че Русия не се възприема по един 
и същи начин във всички държави членки на ЕС и може да покаже, че въпреки кризата от 2014 г., той все още е добре 
дошъл в ЕС", продължава Такаши. 
В рамките на ЕС Унгария е един от най-силните защитници за отказ от санкции, наложени от блока срещу Москва. 
Но специалните отношения са полезни и за унгарския премиер и положението му на световната сцена. 
„За Виктор Орбан тези срещи са много полезни, за да покажат ролята на Унгария като мост между ЕС и Изтока, а именно с 
Русия“, добавя Такаши. 
Русия също има влияние що се отнася до доставките на газ и ядрената енергетика. 
Енергийните проекти са на първо място 
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Според съобщения в унгарските медии се очаква срещата да бъде фокусирана върху договора за доставка на газ, който 
трябва да потече през 2021 г. 
Унгария разчита на Русия за по-голямата част от своя газ - зависимост, която вероятно ще се увеличи, когато руската 
държавна газова компания „Газпром” завърши тръбопровода "Турски поток", който минава под Черно море до Турция, с 
разклонение, което планира да обслужва Унгария. 
В момента руският газ достига до Турция по тръбопроводи, които преминават през Украйна. Договорът с Украйна 
приключва в края на 2019 г. и не е ясно дали преговорите за подновяването му ще успеят. 
Другата точка, която вероятно ще бъде на дневен ред, е договор за модернизиране на единствената унгарска атомна 
електроцентрала - проект до голяма степен финансиран с руска кредитна линия. 
 
БНТ 
 
√ Ясни са окончателните резултати от първия тур на местните избори  
Окончателните резултати от първия тур на местните избори вече са ясни. 9 областни града имат кметове. В останалите 18 
предстои балотаж. 
Колко от общините са си избрали кмет - последните данни вижте от Милена Кирова. 
168 общини са избрали кмет още на първи тур. В останалите 97 ще има балотаж. Втори тур ще се проведе и в 377 кметства 
и 31 района в големите градове. Всички те влизат в нова предизборна кампания. Ще разполагат с 3 дни, за да убедят хората 
защо да гласуват точно за тях. 
В София балотажът вече е официално потвърден. 9% е разликата между двамата кандидати. От всички 24 района само два 
имат избран кмет на първи тур - това са Банкя и Кремиковци. В общинския съвет с най-много съветници е ГЕРБ - 27, следват 
БСП с 15. "Демократична България" ще имат 12 представители в местния парламент, ВМРО - 4, "Атака" - двама и един 
независим - това е Борис Бонев. 
От утре до неделя процедурата ще се повтори - кампания, ден за размисъл и избори - докато всички общини в страната не 
изберат своите нови градоначалници. 
Сигнал за неотразена преференция при гласуването за общински съветници в Пловдив. Към екипа ни се обърна 
счетоводителка, която била неприятно изненадана, когато проверила протоколите от избирателните секции, качени на 
сайта на ЦИК. Тя установила, че нейният кандидат за общински съветник няма нито една преференция. 
Близо 20 часа продължи приемането на изборните книжа в Общинската избирателна комисия в София. Днес в 14 часа - 
окончателните резултати пристигнаха от "Арена Армеец" в ЦИК. Изводът: В София почти няма секция без сгрешен 
протокол. 
Полина Витанова - председател на ОИК- София: В залата нямаше никакво напрежение, никакви проблеми. Всичко 
протече много добре и спокойно. Разбира се - имаше и такива, които не бяха съгласни с дългото очакване, но мисля, че 
повече от това не можахме да направим. Почти във всяка секция един от протоколите беше сгрешен. Най-вече протокола 
за общински съветници. 
 
√ Борисов стана първият чуждестранен лидер, отличен с "Факла на свободата"  
Премиерът Бойко Борисов беше отличен със специалната награда „Факла на свободата" на Националната коалиция в 
подкрепа на евразийското еврейство. 
До момента отличието е било присъждано единствено на американски граждани със заслуги и лидерски качества в 
областта на международните отношения и правата на човека. 
Българският премиер е първият чуждестранен лидер, удостоен с отличието за заслуги в областта на предотвратяването и 
борбата с антисемитизма. 
Бойко Борисов отбеляза, че страната ни активно работи с българската и световната еврейска общност и подчерта, че никога 
няма да забравим спасяването на близо 50 000 евреи от концентрационните лагери. 
Бойко Борисов, министър-председател: Не аз, българският народ заслужава тази награда. Защото българският народ 
единствен спаси хиляди евреи, лягайки на железопътните линии и недопускайки те да бъдат депортирани. И когато отида 
в Израел, срещам толкова - вече втори, трети и четвърти поколения български евреи, че се чувстваме все едно сме си в 
България, както и вие тука. Така, че голяма чест е за българския народ, това което е направил, в най-черните и 
мракобесните фашистки години. 
 
√ Над 545 000 лв. допълнително ще се насочат към заетост на хора с увреждания  
Над 545 000 лв. допълнително ще се насочат към Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни 
увреждания. Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Допълнителните средства се осигуряват 
чрез вътрешно преразпределение на 1 624 788 лв. от бюджета на Националния план за действие по заетостта за 2019 г. 
Това ще даде възможност на 657 души да започнат работа. 
Насочването на допълнителни средства към програмата за заетост на хора с увреждания се налага поради големия интерес 
към нея от страна на работодателите и безработните. Програмата осигурява заетост и доходи за период от 2 години за 
хора с увреждания. За голяма част от тях това е единствената възможност за трудова реализация. От началото на 2019 г. 
до края на септември по програмата са работили 1 231 души. За техните възнаграждения до момента са изразходвани 6 
300 731 лева. 
Допълнителни 370 430 лв. ще се насочат и към националната програма „Помощ за пенсиониране". По нея се осигурява 
заетост за период до 24 месеца на безработни над 58 години, с което се подобряват възможностите за включените в 
програмата хора да придобият право на пенсия. От началото на 2019 г. до края на септември по програмата са работили 
794 души. Изразходваните средства са 4 068 730 лв. 
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Увеличение на средствата е предвидено и по национална програма „Асистенти на хора с увреждания” - с 325 275 лв. 
Бюджетът на програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица ще се повиши с 218 221 лв. 
В Националния план за действие по заетостта за 2019 г. за активна политика на пазара на труда са предвидени 69 540 000 
лв. С тях се осигурява заетост за 17 573 безработни и обучение за 11 096 безработни. 
 
√ Администрацията на президента отваря врати за граждани по случай 1 ноември  
В Деня на народните будители, 1 ноември, Администрацията на президента за поредна година ще отвори врати за 
граждани от 10.30 до 16.30 часа. 
Държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще приемат лично първите гости на „Дондуков“ 2. 
Посетителите на президентската институция ще имат възможност да разгледат Гербовата зала на „Дондуков“ 2, кабинетите 
на президента Румен Радев и на вицепрезидента Илияна Йотова, Огледалната зала и президентската библиотека. 
Специален акцент в празничния ден ще бъде експонираният в Гербовата зала първи препис на „История 
славянобългарска“, направен от Софроний Врачански само три години след завършването на оригинала от Паисий 
Хилендарски през 1762 г. 
 
√ Гърция има интерес към завода на "Фолксваген"  
Гърция също има интерес автомобилния завод на "Фолксваген" да бъде построен на нейна територия. Това заяви 
министърът на икономиката на Гърция Антонис Георгиадис, цитиран от водещото германско бизнес издание 
"Ханделсблат". 
В началото на октомври стана ясно, че "Фолксваген" замразява плановете да изгради завод край турския град Измир 
заради започналата военна операция "Мирна пролет" в Сирия. 
Турция и България бяха основните конкуренти в битката за новата инвестиция в размер на над 1 милиард евро на немския 
автомобилен гигант, но везните се наклониха в полза на нашата съседка. 
Според експерти новосъздалата се ситуация след инвазията на Турция в северна Сирия връща отново в играта балканските 
държави. Освен България сега сега в състезанието се намесват Сърбия, Румъния и Гърция. 
От германския концерн заявяват, че засега не търсят друга площадка за завода извън Турция, съобщи миналата седмица 
Дойче Веле. 
 
Дневник 
 
√ Съдебният съвет единодушно отхвърли проектобюджета на Горанов заради 88 млн. лв.  
Единодушно, с 19 на 0 гласа, пленумът на Висшия съдебен съвет не съгласува проектобюджета за съдебната власт за 2020 
г., предлаган от Министерския съвет. Членовете на ВСС държат на разчетите, заложени в техния проектобюджет за 
догодина, и не са съгласни с орязването. 
Съдебният съвет поиска 859 300 000 лева за разходи на третата власт, а Министерският съвет залага 771 317 000 лева. 
Разликата е 87 983 000 лева. 
От днешното заседание на Пленума на ВСС отсъстваше главният прокурор Сотир Цацаров, не дойде и правосъдният 
министър Данаил Кирилов, който председателства заседанието по закон, съобщи Defakto.bg. 
От резюме, представено от шефа на бюджетната комисия Боян Магдалинчев, се разбра, че няма да се актуализират 
ранговете на съдебните служители, няма да може да се обезпечат свободните щатни бройки за срок от 6 месеца, 
средствата за основен ремонт и придобиване на сгради ще паднат наполовина. 
Пари ще има за 10% ръст на заплатите в системата, за осигуряване на по 3 основни заплати отгоре за магистрати в 
свръхнатоварени съдилища и прокуратури, както и бонуси в същия размер за спецпрокуратурите и спецсъдилищата, ще се 
покрият и обезщетенията по Кодекса на труда и Закона за съдебната власт за 95 магистрати и 301 служители, които ще се 
пенсионират догодина. 
В съобщение на сайта на съдебния съвет се посочва, че с така заложения бюджет от Министерството на финансите няма 
да могат да се обезпечат някои предвидени от ВСС дейности. 
Предвидено е назначаването на 110 щатни бройки за съдебни служители, от които 100 за длъжността "съдебен помощник" 
и 10 за Инспектората на ВСС. Освен това без финансов ресурс ще остане предвиденото обезпечаване на свободните щатни 
бройки за 6 месеца за следващата година. 
Заложените средства за основен ремонт и придобиване на сгради са в размер на 33 млн. лв., като сумата е изцяло 
съобразена с представената информация за 2020 г. по обекти от дирекция "Управление на собствеността на съдебната 
власт". Особено важен и дълго обсъждан е въпросът за сградата на съдебната палата във Варна, която трябва да бъде 
наново изградена, а все още няма терен и одобрен пункт въпреки ангажимента, който правосъдното министерство бе 
поело. 
Без достатъчно планирано финансиране ще остане и предвиденото актуализиране на възнагражденията и ранговете на 
съдебните служители и изменение на Класификаторите на длъжностите в администрацията на прокуратурата, Върховния 
касационен и административен съд, както и съдилищата. 
 
√ Германия иска молби на кандидати за убежище да се обработват по външните граници на ЕС  
Германският вътрешен министър Хорст Зеехофер призова Европейския съюз да промени подхода си към молбите за 
убежище. Според него първата оценка на кандидатите за убежище трябва да се прави на външните граници на Европа и 
репатриране да се извършва и оттам, предаде ДПА. 
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"Трябва да осъзнаем, че Дъблинската система се провали", каза той в баварския град Мюнхен на среща със свои 
европейски колеги. Зеехофер имаше предвид сегашните правила на ЕС, според които първата държава членка на съюза, в 
която кандидатстващият за убежище е влязъл, трябва да се занимае с разглеждането на случая му. 
Според предвидения от Зеехофер подход само кандидати за убежище с реални изгледи да получат право на закрила 
трябва да бъдат разпределяни сред група желаещи страни от ЕС. След това тяхната молба ще бъде разглеждана в тези 
държави. 
Ако обаче първоначалната оценка по външните граници на ЕС е отрицателна, европейската агенция за гранична охрана 
"Фронтекс" трябва да върне съответния кандидатстващ обратно в родната му страна. 
Дъблинската система "не работи от много време и затова не може да бъде основа за бъдещата политика на ЕС в сферата 
на убежището", каза Зеехофер. 
Държавите членки на съюза от години се опитват да реформират Дъблинския регламент, но не постигат напредък по 
ключови въпроси. "Затова ни е нужна нова философия", която започва от външните граници, заяви Зеехофер. 
Министърът иска да види конкретни законодателни предложения на време за германското председателство на ЕС, което 
започва през втората половина на 2020 г. Той призова и за по-бърз напредък в подсилването на "Фронтекс". До 2027 г. се 
предвижда агенцията да разполага с постоянен корпус от 10 хил. служители. 
Зеехофер заяви, че идеите му срещат подкрепа сред европейските вътрешни министри, с които се срещна вчера - от 
Франция, Италия, Испания, Великобритания и Полша. На срещата на така наречената група Г6 бяха поканени и 
представители на ЕС и САЩ. 
Повечето от министрите от Г6 подкрепят Зеехофер, заяви европейският комисар по миграцията Димитрис Аврамопулос.  
 
√ За пръв път от близо век Великобритания ще проведе избори през декември  
За пръв път от почти сто години Великобритания ще проведе парламентарни избори през декември. Депутатите в 
Уестминстър гласуваха снощи предсрочните избори да бъдат на 12 декември, удовлетворявайки желанието на премиера 
Борис Джонсън на четвъртия му опит да прокара това решение през парламента. 
Те гласуваха с 438 гласа "за" и 20 "против" за избори в навечерието на Коледа, които се очаква да бъдат най-
непредвидимите от десетилетия, отбелязва в. "Гардиън". Сега решението трябва да мине и през Камарата на лордовете, 
където не се очаква да срещне съпротива. 
Парламентът ще бъде разпуснат идната сряда за кампания, която ще продължи пет седмици и ще се фокусира върху 
Брекзит, след като премиерът Джонсън не успя да изпълни обещанието си страната да напусне ЕС на 31 октомври със или 
без сделка. Изходът бе отложен за 31 януари с опция да се осъществи и по-рано, ако все пак сделката за него получи 
одобрението на парламента. 
Торите ще агитират предимно в полза на сделката, която премиерът уговори с ЕС-27 в последния момент, а лейбъристите 
обещават втори референдум. Партията за Брекзит ще се позиционира още по-вдясно от Джонсън, призовавайки за Брекзит 
без сделка, докато либералдемократите ще продължат да защитават идеята, че Великобритания трябва да остане в ЕС. 
Всичко за: Преговорите за Брекзит (796) 
Социологическите проучвания дават на консерваторите около 10 пункта преднина пред лейбъристите - но бившият 
премиер Тереза Мей имаше дори по-голямо преимущество преди вота през 2017 г., който в крайна сметка ѝ коства 
мнозинството в парламента. 
Лявата партия на Джеръми Корбин е разделена по въпроса дали трябва да се проведат първо избори или втори 
референдум; но кабинетът в сянка реши да подкрепи изборите, след като парламентът гарантира, че няма да се стигне до 
Брекзит без сделка и отлагането му бе одобрено и от ЕС. 
"Този вот е възможност, която идва веднъж на поколение", заяви Корбин след гласуването. "Няма как изборът да бъде по-
очевиден: лейбъристко правителство ще е на ваша страна, а консерваторите на Борис Джонсън, които смятат, че са родени, 
за да властват, ще се грижат само за привилигированите." Корбин обеща още невиждано амбициозна и радикална 
кампания. 
"Това е най-удобната възможност да изберем правителство, което да спре Брекзит", каза лидерът на либералдемократите 
Джо Суинсън. 
 
√ Русия иска отново да бъде партньор на Куба 
През последната година Русия е изпратила в Куба 1000 микробуса, 50 локомотива, десетки хиляди туристи и обеща да 
модернизира електропреносната мрежа на острова в рамките на план за реновиране, възлизащ на милиони долари. 
Руско-кубинската търговия почти се удвои след 2013 г. до очакваните тази година 500 млн. долара основно за сметка на 
руския износ за Куба. Редица високопоставени руски представители посетиха техния бивш съюзник в Карибско море, 
включително премиерът Дмитрий Медведев. Днес кубинският президент Мигел Диас-Канел ще пристигне в Москва за 
среща с руски представители, включително с руския президент Владимир Путин, и се очаква двамата да подпишат 
споразумения за по-активна търговия и сътрудничество. 
Руско-кубинските отношения са далеч от тези през епохата на Студената война, когато Куба беше почти тотално зависима 
от съветския блок, смятащ острова за свой преден пост в Америките, а после го изостави през 90-те години. Но анализатори 
на кубинската и руската външна политика казват, че има осезаемо затопляне между двата бивши партньора. То е 
предизвикано отчасти от края на политиката за отваряне към Куба на правителството на президента Барак Обама. Куба и 
Русия твърдо подкрепят също и венецуелския президент Николас Мадуро, който САЩ се опитват да свалят от власт. 
"Направихме огромни грешки през 90-те години, като обърнахме гръб на Куба. Това време определено изтече и съм 
напълно сигурен, че отношенията ни заслужават по-голямо внимание от страна на Русия", заяви Константин Косачов, 
председател на комисията по външна политика в горната камара на руския парламент. "Те заслужават повече инвестиции 
от страна на Русия едновременно под формата на финансиране и оборудване, разбира се, но също и във вид на човешки 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/28/3983226_djonsun_prie_otlaganeto_na_brekzit_do_31_ianuari/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/28/3983235_britanskite_deputati_za_treti_put_othvurliha_iskaneto/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/28/3983235_britanskite_deputati_za_treti_put_othvurliha_iskaneto/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/28/3983226_djonsun_prie_otlaganeto_na_brekzit_do_31_ianuari/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/22/3980236_dve_napred_edna_nazad_-_parlamentut_pochti_prie/
https://www.dnevnik.bg/temi/pregovorite_za_brekzit/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/29/3983517_uslovieto_na_leiburistite_za_izbori_e_izpulneno/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/29/3983517_uslovieto_na_leiburistite_za_izbori_e_izpulneno/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/25/3981278_surbiia_podpisva_sdelka_s_evraziiskiia_sujuz_dokato/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/15/3976960_venecuela_vdigna_minimalnata_zaplata_i_tia_zasega_e_15/
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ресурси. И определено трябва да съдействаме, трябва да помагаме на Куба. Трябва да подкрепяме Куба, докато тя е 
дискириминирана, докато е под бремето на санкциите, докато е обект на блокада от страна на САЩ", добави той. 
Нито една от двете страни не разкрива подробности за подобряващите се връзки, но руският износ за Куба включва нови 
модели на автомобили "Лада" и камиони "Камаз". Създадено е ново кубинско-руско съвместно предприятие за 
строителни материали, а когато Медведев посети Куба този месец, той откри рафинерия и подписа споразумение за 
ремонт на три електроцентрали от съветската епоха. 
С намаляването на туристите от САЩ посещенията от Русия са се повишили с 30 процента през 2018 г. до 137 000 души. 
"Русия се опитва да запази зоната си за влияние, която е имала през съветската епоха, като търси партньори в Латинска 
Америка и показва на Вашингтон, че все още е световна сила", каза Артуро Лопес-Леви, роден в Куба асистент по 
международни отношения и политология в Университета "Холи Неймс" в Оукланд, Калифорния, и добави: "Куба се 
включва в проекти, от които може да извлече полза и те вече дават резултати на острова". 
Русия не крие желанието си да играе ролята на надежден партньор на Куба, която среща враждебност от страна на САЩ, 
включително санкции върху кораби, превозващи петрол от Венецуела. 
"Очевидно е желанието на САЩ да създадат отровна атмосфера около сътрудничество с Куба, да сплашат инвеститорите 
и да блокират притока на енергийни ресурси", заяви Медведев по време на посещението си в Хавана и добави: "Куба 
винаги може да разчита на подкрепата на Русия". 
През 60-те, 70-те и 80-те години Куба беше пълна с руска продукция и с руски граждани, които работеха редом с кубинците 
в химически заводи, мини и военни бази. Москва изпрати милиарди под формата на помощ, преди разпадът на Съветския 
съюз да доведе до катастрофален 30-процентен спад на БВП. 
Куба остана с 35 млрд. долара дълг към Съветския съюз, 90 процента от който Русия опрости през 2014 г., събитие, което 
според кубинския антрополог от руски произход Дмитри Прието Самсонов е начало на съвременна ера в отношенията 
между двете страни. 
"Русия започна да мисли повече за своите бизнес и държавни интереси и бе поставено началото на нови взаимоотношения 
с Куба на мястото на предишните братски връзки", каза Прието.  
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Бизнес климатът се влошава през октомври  
През октомври 2019 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1,4 пункта спрямо предходния месец в резултат на 
по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно, сочат данните на 
Националния статистически институт (НСИ). 
Бизнес климатът в промишлеността намалява с 1 пункт, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на 
промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно анкетата отчита и понижени 
очаквания за износа и производствената активност през следващите три месеца. През октомври средното натоварване на 
мощностите леко намалява (с 0,6 пункта) в сравнение с юли и достига 76.3%. Основните фактори, ограничаващи дейността, 
остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. По отношение на продажните цени в 
промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 
В строителството бизнес климатът спада с 3,9 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на 
строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. В следващата половин година стопанските 
ръководители очакват намаление на новите поръчки, което според тях ще доведе и до известно понижаване на дейността 
в краткосрочен план. Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бизнеса, 
следвана от несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в строителството 
преобладаващите очаквания на строителните предприемачи са те да останат без промяна през следващите три месеца. 
Бизнес климатът в търговията на дребно намалява с 2,3 пункта което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания 
на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им както за обема на 
продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават. Най-сериозните затруднения 
за дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. По 
отношение на продажните цени по-голяма част от търговците очакват запазване на тяхното равнище през следващите три 
месеца. 
В сектора на услугите бизнес климатът през октомври нараства с 0,9 пункта в резултат на по-благоприятните оценки на 
мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.  Очакванията им относно търсенето на услуги през 
следващите три месеца обаче са по-резервирани. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда 
продължават да ограничават в най-голяма степен дейността на предприятията. Относно продажните цени в сектора на 
услугите мениджърите предвиждат известно повишение, макар преобладаващите очаквания са те да останат без промяна 
през следващите три месеца. 
 
√ Фон дер Лайен пише до Букурещ, настоява да предложат еврокомисар  
Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е изпратила писмо до Букурещ, в което 
отново настоява румънските власти да й предложат име за нов еврокомисар. Това съобщи на пресконференция говорител 
на ЕК. 
По неговите думи изслушванията на новопредложените за еврокомисари от Унгария и от Франция вчера са преминали 
успешно. Фон дер Лайен е потвърдила възможностите на унгарския и на френския кандидат да бъдат еврокомисари и е 
съобщила оценката си на Съвета на ЕС. Сега следва тези двама кандидати да положат изпит пред Европейския парламент, 
предава БТА. 

https://www.dnevnik.bg/skorost/avtomobilna_industriia/2019/10/15/3976228_novite_marki_na_bulgarskiia_avtopazar_-_koi_sa_i_na/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/09/25/3967578_v_kuba_niama_sapun_zashtoto_niama_gorivo_otkoga_i/
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ЕК уточни вчера, че най-късно до 1 декември ще изчака с решението на въпроса дали еврокомисар да бъде предложен и 
от Великобритания. Досега се очакваше това да не бъде необходимо заради намерението на Великобритания да напусне 
ЕС тази седмица. След решението на ЕС да удовлетвори искането на Лондон за нова отсрочка на раздялата, Фон дер Лайен 
ще започне разговори с британските власти по въпроса за еврокомисаря, поясни говорител на комисията. 
 
√ ЕС разследва Унгария за нарушаване на правилата за държавни помощи  
Европейската комисия започна разследване, за да определи дали Унгария е нарушила правилата за конкуренцията в ЕС, 
като е позволила над 20 милиона евро субсидии да бъдат предоставени на компания за наземно обслужване на полети с 
централа в Будапеща, предаде Асошиейтед прес.  
Комисията съобщи днес, че иска да установи дали мерките за финансиране, "възлизащи на общо около 21 милиона евро", 
отпуснати от различни унгарски държавни дружества на Малев граунд хендлинг (Malev Ground Handling), отговарят на 
правилата в ЕС за затруднени компании, посочва БТА.  
Малев граунд хендлинг е бивш филиал на унгарския национален превозвач Малев (Malev), който фалира през 2012 година. 
Комисията все пак отбелязва, че подразделението изпитва финансови затруднения.  
Разследването е по жалба, подадена през 2017 година от конкурент, който твърди, че субсидиите за Малев граунд 
хендлинг са равнозначни на държавна помощ и са в разрез с правилата в ЕС 
 
√ Марио Драги: Политиката на ЕЦБ губи авторитет, нуждае се от фискална подкрепа  
Европа трябва да направи скок в интеграцията и да създаде институциите, необходими за икономическа стабилизация, 
тъй като паричната политика губи авторитет. Това заяви оттеглящият се президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) 
Марио Драги, цитиран от Ройтерс. 
Изправена пред години на кризи и слаб растеж, ЕЦБ изчерпа традиционния си политически арсенал и сега разчита на 
неизпробвани, неконвенцеионални инструменти, за да стимулира икономиката, отбелязва агенцията. 
"Лесно е да се види, че сега е времето за повече Европа, а не по-малко", каза Драги на церемонията по изпращането му, 
ден преди да изтече осемгодишният му мандат и Кристин Лагард да поеме поста от 1 ноември. 
Пред гостите, сред които германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Еманюел Макрон, президентът на ЕЦБ 
подчерта, че ЕС се е нуждае от общ бюджет, за да има централизиран капацитет за стабилизиране на валутния съюз. 
По-рано този месец финансовите министри от ЕС се споразумяха по малък бюджет за Eврозоната, но не покриха 
първоначалните амбиции на ЕЦБ, нито пък приеха инструмент, на какъвто се надяваше франкфуртската институция. 
"Днес се намираме в ситуация, в която ниските лихвени проценти не носят стимули в същата степен като в миналото, 
защото темпът на възвръщаемост на инвестициите в икономиката е отслабнал", каза Драги. 
"Паричната политика все още може да постигне целта си, но това може да стане по-бързо и с по-малко странични ефекти, 
ако фискалните политики са привлечени на нейна страна", добави той. 
На събитието Макрон заяви, че от правителствата зависи да оправят Eврозоната, предаде БТА. 
Досегашният президент на ЕЦБ похвали Меркел, Макрон и италианския президент Серджо Матарела за твърдата им 
подкрепа за единната валута на ЕС, еврото, което Драги стабилизира на фона на кризата през лятото на 2012 година. Тогава 
той се прочу с изказването си, че ще направи "каквото е необходимо". 
"Вие стояхте до нас неизменно в Европейския съвет и на глобални форуми, в момент когато други водещи централни банки 
все повече бяха изправени пред явен политически натиск", каза 72-годишният Драги, цитиран от ДПА. 
Меркел пък го похвали, че е управлявал еврото в "бурно море". 
Марио Драги получи благодарности за изключителните си усилия и от Матарела, който пожела всичко най-добро на 
встъпващата в длъжност начело на ЕЦБ първа жена Кристин Лагард. 
 
√ Понижения на европейските борси преди заседанието на Фед  
Основните борсови индекси на водещите европейски пазари се понижиха в ранната търговия в очакване на новини от 
започващото днес двудневно заседание Федералния резерв на САЩ, на което се очаква американската централна банка 
да понижи лихвите с 25 базисни пункта, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,67 пункта, или 0,42%, до 397,32 пункта, след като миналата сесия 
достигна 21-месечен връx. Немският DAX се понижи с 22,85 пункта, или 0,18%, до 12 918,86 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 записа спад 58,33 пункта, или 0,80%, до 7 272,95 пункта. Френският CAC 40 изтри 5,40 пункта 
от стойността си, или 0,09%, достигайки ниво от 5 725,17 пункта. 
Катализаторът за пазарите тази седмица ще бъде срещата на Фед, по време на която се очаква да бъде обявено третото 
понижение на лихвите за тази година. 
„Пазарите оценяват на 90% вероятността Фед да намали лихвените проценти“, коментира Дейвид Мадън, пазарен 
анализатор в CMC Markets. 
Енергийният сектор бе сред най-слабо представящите се в ранната търговия, като индексът SXEP се понижи с 1,47%, след 
като британският гигант BP 41-процентов спад на нетната печалба през последното тримесечие. Компанията обяви, че през 
третото тримесечие е имала печалба от 2,3 млрд. долара, докато през същия период на миналата година е била 
регистрирана печалба от 3,8 млрд. долара. Акциите на компанията поевтиняха с 3,51% 
Банковият индекс SX7P се понижи с 0,62% на фона на поевтиняването на акциите на Swedbank с 3,58%, след като естонският 
финансов регулатор съобщи, че ще започне дело срещу местният клон на шведската банка. 
Акциите на Deutsche Boerse поевтиняха с 3,82%, след като финансовият отчет на немският борсов оператор не отговори на 
предварителните прогнози за печалба през третото тримесечие. 
Очакванията за сезона на корпоративните отчети в Европа бяха ниски, но след края на трите най-натоварени седмици, 
ситуацията изглежда малко по-добре от очакваното. 
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Нов рекорд за S&P 500 в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт записаха повишения във вторник, като Широкообхватният Standard & Poor’s 500 
достигна нов исторически връх на фона на поредната серия от силни финансови отчети, предаде Си Ен Би Си. 
Широкият измерител S&P 500 се повиши с 16,87 пункта, или 0,56%, до 3 039,42 пункта, надминавайки юлския рекорд от 3 
027,98 пункта. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 142,66 пункта, или 0,49%, до 27 090,72 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 82,87 пункта, или 1,01%, до 8 325,99 пункта. 
„Пазарът изпраща силно послание: Цикличните акции се възстановяват и се представят по-добре от очакваното. Ако 
икономиката вървеше към пропаст, това нямаше да се случва“, коментира Андрю Слимън, управляващ директор на Morgan 
Stanley Investment Management. 
„Пазарът най-накрая се измъква от този диапазон на търговия и се насочва във възходяща посока. Икономическите данни 
са по-добри от очакваното. Печалбите са по-високи от очакваното“, добавя той. 
Акциите на софтуерния гигант Microsoft поскъпнаха с 2,46%, след като стана ясно, че компанията на Бил Гейтс е спечелила 
договор за облачни услуги на стойност 10 млрд. долара от американското министерство на отбраната. 
Книжата на AT&T поскъпнаха с 4,28%, след като компанията обяви тригодишен план, предвиждащ прибавяне на двама 
нови членове към Управителния съвет и продажбата „неключови бизнеси“ на стойност 10 млрд. долара през 2020 г. 
Акциите на Alphabet поскъпнаха с 1,95%, след като компанията майка на Google обяви смесени резултати за тримесечието. 
Компанията отчете печалба от 7,1 млрд. долара, което е под прогнозираните от анализаторите 8,7 млрд.д долара. 
Приходите за тримесечието обаче са скочили с 20% до 40,5 млрд. долара, надминавайки очакваните 40,3 млрд. долара. 
Книжата на Spotify скочиха с цели 16,17%, след като компанията обяви нетна печалба за третото тримесечие от 241 млн. 
евро, или 36 цента на акция. Анализаторите очакваха печалба от 29 цента на акция. Приходите на компанията също 
надминаха прогнозите, скачайки с 28% до 1,73 млрд. долара при очаквани 1,72 млрд. долара. 
Рекордният ръст на фондовите пазари идва на фона на силният сезон на отчетите, като от 206 компании в S&P 500, които 
вече са представили финансовите си резултати за тримесечието, цели 78% са надминали очакванията на анализаторите. 
Подкрепа пазарите намериха и в позитивните новини, идващи от Apple, UnitedHealth и J.P. Morgan. Акциите на Apple са 
поскъпнаха с над 11% от началото на октомври заради оптимизма около продажбите на iPhone 11. Цената на книжата на 
UnitedHealth се е повишила с 13,7% през октомври, а тази на акциите на J.P. Morgan Chase – с 7,5%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати във вторник на фона на 
надеждите за напредък на търговския фронт между САЩ и Китай, пише Маркетоуч. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че търговските преговори по „първата фаза“ на споразумението 
между Вашингтон и Пекин вървят по-бързо от очакваното и че с тази сделка ще се погрижи за американските фермери и 
банкери. По-късно вчера от офиса на американския търговски представител заявиха, че САЩ обмисля да удължи 
отсрочката на митата върху китайски стоки за 34 млрд. долара, която изтича в края на декември. 
Позитивните новини обаче не успяха да подкрепят пазарите в Китай, като бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 
25,87 пункта, или 0,87%, до 2 954,18 пункта, докато по-малкият Shenzhen Composite изтри 15,56 пункта от стойността си, 
или 0,94%, завършвайки сесията при ниво от 1 642,68 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 104,50 пункта, 
или 0,39%, до 26 786,76 пункта, след като ръководителят на специалния административен район Кари Лам заяви, че 
продължаващите протести тласкат града към рецесия. Книжата на Tencent поевтиняха с 1,55%, a тези на HSBC с 1,33%, след 
като банката отчете по-слаби от очакваното резултати за тримесечието. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 106,86 пункта, или 0,47%, до 22 974,13 пункта, като 
акциите на Mazda Motor и Kobe Steel поскъпнаха съответно с 2,29% и 2,70%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете спад от 0,91пункта, или 0,04%, до 2 092,69 пункта, след като акциите на Samsung 
поевтиняха с 0,39%. В Австралия ASX 200 записа ръст от 4,70 пункта, или 0,07%, до 6 745,40 пункта, като акциите на BHP и 
Rio Tinto поскъпнаха с 1,24% и 1,04%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете ръст от 0,51 пункта, или 0,08%, до 560,67 пункта. BGBX40 се понижи с 0,09 пункта, или 0,08%, до 109,60 пункта. 
BGTR30 изтри 0,53 пункта от стойността си, или 0,11%, достигайки ниво от 497,26 пункта. BGREIT остана без промяна при 
127,61 пункта. 
 
√ Интернет на 50!  
Преди 50 години две букви са изпратени по компютърна мрежа, наречена АРПАНЕТ (ARPANET), която става 
предшественикът на интернет, припомня американското издание Ю Ес Ей тудей, цитирано от БТА. 
На 29 октомври 1969 г. Ленард Клайнрок, професор по компютърни науки от Университета на Калифорния - Лос Анджелис 
и неговия аспирант Чарли Клайн решават да изпратят съобщение от университетския компютър до друг компютър в 
университета Станфорд. 
Мрежата АРПАНЕТ тогава свързва университетите, работещи за министерството на отбраната по програма за нови военни 
технологии. 
През 1969 г. само четири висши учебни заведения имат компютри: Университетът на Калифорния - Лос Анджелис, 
Станфорд, Университетът на Калифорния - Санта Барбара и Университетът на Юта. 
Съобщението, което Клайнрок и Клайн искат да изпратят, е "login" (от англ. език "влизане в системата"). След като написват 
втората буква обаче, системата им се срива и за изпращането на цялата дума е необходим цял час. До този момент обаче 
"lo" е затвърдило мястото си в историята на интернет. 
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Две години по-късно, през 1971 г. е изпратен и първият имейл от изследователя от Масачузетския технологичен институт 
Рей Томлисън. Това е и първия път, когато е използван символът "@" за означаване на конкретния получател на 
съобщението. 
 
√ Премиерът на Ливан подаде оставка заради масовите протести  
Ливанският премиер Саад Харири обяви, че ще връчи оставката си и тази на своето правителство, предадоха световните 
агенции. Харири съобщи това в тринадесетия ден на ливанските протести. 
"Отивам в президентския дворец, за да връча оставката на правителството си на президента на републиката", заяви 
Харири. Краткото му изявление беше излъчено по телевизията и то беше приветствано от протестиращите в Бейрут, 
предаде БТА. 
Харири допълни, че в качеството си на премиер, се е озовал в задънена улица във връзка с протестите и затова е решил да 
връчи оставката си. Харири призова ливанците да запазят сигурността и стабилността в страната. 
Ливанците протестират от 17 октомври. Те обвиняват политическата класа в лошо управление, пилеене на обществени 
средства и за ширещата се корупция. Заради протестите банките не работят, а протестиращите са блокирали пътища, което 
парализира страната. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Огънят край Чипровци от българска и сръбска страна - най-големият на Балканите; 
- Приоритетите на София - коментар на новоизбрани общински съветници; 
- Залози преди втория тур - коментар на проф. Антоанета Христова и доц. Татяна Буруджиева; 
- Ученик от Стара Загора стана общински съветник - какво е първото, което ще направи за града си?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Мая Манолова преди втория тур - на какво ще разчита, за да спечели София?; 
- Само пред bTV: Председателят на ВКС Лозан Панов за избора на новия главен прокурор Иван Гешев; 
- Следизборен погром в Кърджалийско село. На живо: Кой запали стотици автомобилни гуми в центъра на 

Черноочене?; 
- В кои градове политическата интрига за балотажа е най-голяма? Гостуват Андрей Райчев и Цветозар Томов; 
- Какво е да работиш като селски кмет от 1981 г.?; 
- Как ученик от Стара Загора спечели преференциалния вот и стана общински съветник?; 
- 760 години от обновяването на Боянската църква. Поддържаме ли културното си наследство?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Рязък обрат във времето. С колко ще паднат температурите?; 
- Голям пожар край Чипровци. На живо от акция по загасяването му; 
- Жива връзка от Черноочене. Палеж и погром след изборите - кой е виновен за вандалските прояви?; 
- След натравяне дете почина, друго с опасност за живота. Хранително натравяне или нелеп инцидент?; 
- Колко щедър е "Бюджет 2020"? Болнични, необлагаем минимум и заплати - имат думата работодатели и 

синдикати; 
- Първата 3D пешеходна пътека; 
- Акция "Грайфер". Зимни или летни гуми - въпрос на грайфер ли е? На живо от акция на КАТ "Отговорни на пътя"; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 30 октомври 
София 

- От 09.00 часа в Зона 21, ул. „Христо Белчев" 3, партер, Националният център по обществено здраве и анализи 
(НЦОЗА), организира диалог по проект: „RECOVER-E: Мащабно приложение на психичноздравни грижи, базирани 
в общността, за хора с тежки психични заболявания в Европа". 

- От 11.00 часа в голямата зала на Столична община държавният глава Румен Радев ще участва в тържественото 
събрание, посветено на 75 години от създаването на Съюза на учените в България. 

- От 14.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 

***  
Асеновград 

- В 10.30 часа в ПГ „Цар Иван Асен II" (Цветните) ще се проведе изнесен урок по родолюбие на тема „Станимашки 
будители". 

- В 10.30 часа в зала № 305, ет. 3 в сградата на Община Асеновград ще бъде дадена заключителна пресконференция 
за приключване на дейностите по проекта за рехабилитация на ВиК мрежа с изграждане на ПСОВ и отчитане на 
постигнатите резултати. 

- В 12.00 часа на Пречиствателната станция за отпадъчни води ще се състои официалната церемония „рязане на 
лента" на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на 
ПСОВ за гр. Асеновград, България". 

***  
Бургас 



13 

 

- От 10.00 часа в зала „Георги Баев" на КЦ"Морско казино" ще се проведе първото заседание на Общински съвет 
Бургас- мандат 2019-2023 г. 

***  
Велико Търново 

- От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда, Инспекцията по труда и 
Дирекцията за социално подпомагане. 

***  
Видин 

- От 17.30 часа в Регионална бибилотека „Михалаки Георгиев" временно изпълняващият длъжността кмет на 
Община Видин инж. Цветан Асенов ще бъде гост на откриването на документална изложба „Всичко, което съм 
сторил, сторих го за Отечеството". Експозицията е по повод Деня на будителите. 

***  
Добрич 

- От 11.00 часа в Бизнес-залата в Общината, ще се проведе информационна среща по проекта за патронажна грижа 
за възрастни хора. 

***  
Кюстендил 

- От 10.30 часа в сградата на Общината ще се проведе среща във връзка с проекта "Остани чист, кажи НЕ на 
корупцията". 

***  
Пловдив 

- От 9.00 часа в хотел „Империал", Аграрен университет - Пловдив организира регионална работна среща на тема 
„Възможности и ограничения за използване на пречистени отпадъчни води в селското стопанство ". 

***  
Плевен 

- От 10.00 часа ще дадат пресконференция ПП АБВ - националният лидер на АБВ Румен Петков и областният лидер 
Цветан Антов. 

***  
Стара Загора 

- От 9.00 часа в храм „Св. Теодор Тирон" ще бъде отслужена заупокойна света литургия в памет на митрополит 
Методий Кусев. 

 
Bloomberg TV 
 
√ Липсата на квалифицирани кадри спъва икономическото развитие на Европа 
Недостигът на работна ръка свива производството в 17% от индустриалните компании в ЕС 
Обучението в Европа не е в крак с търсенето на квалифицирани кадри. Недостигът на служители „е един от основните 
въпроси за нашите членове“, посочва Маркус Байрер, генерален директор на BusinessEurope, цитиран от The Wall Street 
Journal. 
Европейските училища, някога отличници по отношение на професионалното обучение, не се справят с технологичните 
предизвикателства заради съкращението на разходите по време на икономическата криза преди десетилетие. Оттогава те 
страдат от липса на политическо внимание, финансиране и други източници, с които да се справят с изискванията на бързо 
променящите се индустрии. 
Броят на производствените гиганти, които някога разчитаха на професионалните училища за набавяне на кадри, намалява, 
като все по-малко компании поглеждат към търговските училища, когато наемат служители. 
Сдружение от 18 индустриални групи призова европейските власти миналия месец да насърчат развитието на уменията 
на служителите, но отговорността е обща, така че призивът остана без отговор. 
Мултинационалните компании инвестират в подготовката и обучението на служителите си, като често търсят 
квалифицирани кадри и в други европейски държави. Някои малки семейни компании с ограничени ресурси обаче 
изпитват трудности да останат конкурентоспособни. 
Недостигът на работна ръка свива производството в 17% от индустриалните компании в Европейския съюз (ЕС), сочат данни 
на блока. Въпреки че процентите намаляват спрямо отчетените 21% в края на миналата година – най-високото ниво от 
началото на събирането на данните през 1985 г., числото е почти двойно спрямо това от годините преди кризата. 
Европейският производствен сектор отслабва на фона на глобалното забавяне, като неспособността да се задоволи 
търсенето на служители заплашва да увеличи допълнително икономическата болка. 
В Германия, двигателят на европейското производство, липсата на квалифицирани служители през последните години  
ограничава индустриалния капацитет и спъва инвестициите, сочат данни на Cologne Institute for Economic Research. 
Предизвикателствата обаче варират според различните страни. В Ирландия например вълна от инвестиции на 
американски технологични гиганти, включително Facebook и Microsoft, създаде огромно търсене на софтуерни инженери. 
Това намали безработицата и помогна за съживяването на икономиката, ударена от финансовата криза преди 
десетилетие. 
Американските технологични гиганти посрещнаха нуждите си от инженери чрез привличането на служители от цяла 
Европа в процъфтяващата столица на Ирландия и високите възнаграждения. Това обаче усложни живота на местните 
стартъпи. 
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Sweepr реши да насочи вниманието си към Испания, където нивото на безработица е 14%, наемайки 10 инженери в 
Мадрид. Компанията планира да наеме още 20 служители до края на 2020 г. в испанската столица, където заплатата на 
всеки един от тях е с около една трета по-ниска от тази на служителите в Ирландия. 
Технологичните компании могат да местят работни места, за да намерят служители, тъй като режийните разходи за това 
са минимални. Местенето на фабрики в търсене на таланти е далеч по-скъпо, като в същото време прави производството 
зависимо от местните условия на труд и свързаните фактори като образованието. 
Безработицата в Италия достигна 9,5% през август. От почти 200 хил. работни места, които се очаква да бъдат създадени в 
най-конкурентните сектори на Италия до 2021 г., работодателите ще успеят да запълнят едва около една трета поради 
липсата на необходимото за служителите образование и обучение, сочат прогнози на индустриалната търговска група 
Confindustria. 
„В Италия има твърде много студенти, които учат нещо, което не се търси от пазара“, посочва собственикът на Cesare 
Galdabini. По негови думи „е по-лесно да се открие лъв по улиците в Италия“, отколкото да се намери квалифициран 
механик или инженер, който да бъде нает. 
 


