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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Dir.bg 
 
√ Бизнесът против по-висока минимална заплата и тази на чиновниците 
Бюджетът има повече плюсове, а минусите са резултат на неизвършени реформи, смята Васил Велев  
Работодателите за пореден път възразиха срещу административното увеличение на минималната работна заплата, против 
са и заложеното увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По време на заседанието на НСТС, на което се разглеждат 
проектите на бюджети на държавата, на ДОО и на НЗОК, от бизнеса посочиха, че изразяват принципна подкрепа към 
проекта на бюджет на държавата, но са необходими реформи. 
Бюджетът има повече плюсове, а минусите са резултат на неизвършени реформи, каза изпълнителният председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 2020 година е година без избори, важно е тя да се 
използва, за да се проведат отлагани с десетилетия реформи, за които обществото вече е узряло, посочи Велев. 
Работодателите приветстват това, че образованието отново е приоритет, а науката и културата също започват да бъдат 
такива, макар и плахо. 
По запазването на минималното и максималното обезщетение за безработица, Велев каза, че от АИКБ твърдо застават зад 
това, тъй като от бизнеса имат трайно убеждение, че безработица практически няма, а има хора, които не искат да се 
преквалифицират, за да заемат работата, която има. Съществува огромен недостиг на ресурси и в такава среда да се 
насърчава стоенето вкъщи, е неефективно, заяви още той. 
За запазването на максималния осигурителен доход, Велев каза, че съотношението му спрямо средния при нас е три към 
едно, а средно за ЕС това съотношение е две към едно. Затова от бизнеса са против всякакво увеличение преди постигането 
на разумно съотношение. 
Работодателите отново възразиха срещу административното увеличение на минималната работна заплата. Не можем да 
го подкрепим, от години предлагаме да се договаря между работодатели и синдикати по икономически дейности, има 
известен напредък в диалога и се надявам следващата година да договорим такива заплати, каза Велев. 
Всички работодателски организации отново поискаха и отпадане на Минималните осигурителни доходи. 
По отношение на увеличението на минималния осигурителни доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите 
от 400 на 610 лева, Велев смята, че на две стъпки е по-разумно да се направи, като за 2020 година би могъл да стане 525 
лева. Според него при тази ситуация на сектора заложеното е много рязък скок. 
Велев смята, че още не е късно да се направят и промени, които да разрешат проблема с болничните, тъй като по думите 
му отново има заложен ръст на разходите, а често това са разходи за здрави хора. 
За ръста на доходите в администрацията Велев коментира, че населението на България намалява с 50 хиляди души 
годишно, а в същото време заетите на бюджетна издръжка не намаляват. Той смята, че ръст на възнагражденията на 
администрацията може да се постигне чрез оптимизиране на персонала, а не с 900 милиона лева ръст на разходите за 
персонал в бюджетната сфера. Цветан Симеонов от БТПП посочи, че е неприемливо увеличението от 10 процента, като 
според него така е поставен под натиск частният сектор, изтегля се ресурс от него, а той е основен генератор на блага. 
От бизнеса посочиха, че в бюджета няма заложени политики за демографско развитие. АИКБ препоръчва да се увеличат 
капиталовите разходи в образованието. Нужни са повече средства за кабинети в природоматематическите гимназии, за 
общежития в професионалните гимназии, както и за стипендии за ученици по професии с очакване недостиг на пазара на 
труда, каза още Велев. 
 
БНТ 
 
√ Бюджет 2020 предвижда 10% ръст на заплати, повече пари за здраве и образование 
Трите основни държавни бюджета - на централната власт, на общественото осигуряване и на здравната каса - бяха 
обсъдени от съвета за тристранно сътрудничество. Бюджетът предвижда десет процентен ръст на заплатите, повече пари 
за образование, здравеопазване и отбрана, но в същото време замразяване на повечето социални плащания. 
Работодатели и синдикати не постигнаха единна позиция. 
Синдикатите и работодателите подкрепиха различни части на бюджетите и отхвърлиха други. От бизнеса поискаха повече 
буфери с оглед на очаквания икономически застой в световен мащаб, поискаха и стипендии за специалностите, в които ще 
има недостиг на работна ръка. Синдикатите от своя страна смятат увеличението на доходите за недостатъчно и настояват 
за данъчна реформа.Но какво всъщност предвижда бюджета: 
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Увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%, на учителите и останалия педагогически персонал с 17 на сто , 
минималната работна заплата ще стане 610 лева от първия януари. Целта е и средната заплата да достигне до 1400 лева. 
Догодина за образование са предвидени над 610 млн. лева повече, като половината от тях са предназначени за 
увеличението на заплатите на учителите, които до две години трябва да се удвоят в сравнение с 2017 г. 
За отбрана са предвидени над 1 млрд. и 900 млн. лева като България все повече се доближава до изискваният на нато за 
отбрана да отидат 2% от БВП на страната. 
Почти половин милиард лева допълнително са отделени за здравеопазване догодина. Над половината ще отидат към 
бюджета на здравната каса, 10 млн. за спешна помощ и 30 млн. за нова детска болница 
Приходите и разходите в бюджета са изравнени, за да бъде той балансиран. през него тази година ще бъдат 
преразпределени близо 37% от БВП на страната. 
Финансовият министър Владислав Горанов определи новият държавен бюджет като бюджет без изненади, чийто приходи 
и разходи са равни, и който разполага с достатъчно буфери за компенсация при промяна на икономическата среда. 
Владислав Горанов, министър на финансите: Естествено, съвършен бюджет, който да е безкритичен, не съществува. Този, 
който предлагам за 2020 г., осигурява достатъчно ресурс за изпълнение на основните функции на държавата, а от моите 
колеги министри и от всички държавни органи зависи доколко тези функции ще бъдат изпълнявани. 
Работодателските организации приеха като цяло държавния бюджет, но категорично отхвърлиха този на социалното 
осигуряване и на здравната каса. Бюджетът на социалното осигуряване предвижда замразяването на този вид плащания - 
за безработица, за майчиство и начина по който се изплащат болничните. Според бизнеса, това не стимулира хората да 
работят, а напротив създава предпоставки за злоупотреби. Сериозна критика получи и здравния бюджет. 
Васил Велев, председател на АИКБ: Трябва ударението да е здравната превенция, така че хората да не се разболяват, да 
се хващат в много ранен стадии заболяванията, така че да не се налага след това скъпо и неефективно закъсняло лечение. 
При нас системата е такава, че икономическите агенти в здравеопазването печелят когато хората са болни и когато имат 
нужда от скъпи лекарства, а не когато хората не се разболяват. 
Синдикатите от своя страна подкрепиха увеличението на минималната работна заплата, но го разкритикуваха като 
недостатъчно. По данни на КНСБ близо 1,5 милиона души у нас са именно на минимално заплащане. Синдикатите не се 
съгласиха със замразяването на повечето социални плащания. 
Замразяването на социалните плащания в частта му чрез тях да се насърчава раждаемостта коментира и финансовия 
министър. 
Владислав Горанов: Дебатът за демографската политика не трябва да се свежда до даването на пари, тъй като 
концептуално нито едно дете не трябва да бъде раждано заради икономически стимули. 
Утре трите бюджета ще бъдат гласувани от Министерския съвет и внесени в Народното събрание. 
След обсъждането на бюджета за следващата година финансовият министър каза, че се очаква България да влезе в 
чакалнята на Еврозоната до края на април. 
 
√ Работодатели и синдикати не постигнаха единна позиция за Бюджет 2020 
Трите основни държавни бюджета - на централната власт, на общественото осигуряване и на здравната каса, бяха 
обсъдени на съвета за тристранно сътрудничество. Работодатели и синдикати не постигнаха единна позиция. 
Синдикатите и работодателите подкрепиха различни части на бюджетите и отхвърлиха други. Едно е ясно, новият бюджет 
е балансиран със замразени социални плащания. От бизнеса поискаха повече буфери с оглед на очаквания икономически 
застой в световен мащаб, поискаха и стипендии за специалностите, в които ще има недостиг на работна ръка. Синдикатите 
от своя страна смятат увеличението на доходите за недостатъчно и настояват за данъчна реформа. 
Финансовият министър отхвърли идеята за промяна на данъчната политика. Определението, което той самият даде на 
бюджета е - бюджет без изненади. Но всъщност какво предвижда бюджета. 
Увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%, на учителите и останалия педагогически персонал с 17 на сто, 
минималната работна заплата ще стане 610 лева от първия януари. Целта е и средната заплата да достигне до 1400 лева. 
Догодина за образование са предвидени над 610 млн. лева повече, като половината от тях са предназначени за 
увеличението на заплатите на учителите, които до две години трябва да се удвоят в сравнение с 2017 г. 
За отбрана са предвидени над 1 млрд. и 900 млн. лева като България все повече се доближава до изискваният на НАТО за 
отбрана да отидат 2% от БВП на страната. 
Почти половин милиард лева допълнително са отделени за здравеопазване догодина. Над половината ще отидат към 
бюджета на здравната каса, 10 млн. за спешна помощ и 30 млн. за нова детска болница. 
Приходите и разходите в бюджета са изравнени, за да бъде той балансиран. през него тази година ще бъдат 
преразпределени близо 37% от БВП на страната. 
Владислав Горанов, министър на финансите: Естествено, съвършен бюджет, който да е безкритичен, не съществува. Този, 
който предлагам за 2020 г., осигурява достатъчно ресурс за изпълнение на основните функции на държавата, а от моите 
колеги министри и от всички държавни органи зависи доколко тези функции ще бъдат изпълнявани. 
Васил Велев, председателна АИКБ: Има ръст в разходите за култура, което е много важно и ръст значим за разходите за 
наука, тоест към този приоритет важен образование са добавени макар и по-плахо приоритет наука и приоритет култура, 
тези и ред други предимства на бюджета, дават основание на работодателите и в частност на АИКБ да го подкрепи. 
 
√ Парите за догодина: Ще се увеличат ли доходите ни и с колко - говорят експерите 
Трите основни държавни бюджета - на централната власт, на общественото осигуряване и на Здравната каса бяха обсъдени 
от съвета за Тристранно сътрудничество вчера. Бюджетът предвижда десетпроцентен ръст на заплатите, повече пари за 
образование, здравеопазване и отбрана, но в същото време замразяване на повечето социални плащания. Работодатели 
и синдикати обаче не стигнаха до единна позиция. 
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Ще бъде ли постигнат консенсус - темата в Сутрешния блок на БНТ коментираха Васил Велев, председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал и Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Ние предложихме бюджетът да съобрази 
ситуацията на международната и европейската икономика, което дава отражение на българската индустрия - ние в 
момента имаме спад на продажбите. В момента фискалният резерв има над 10 млрд. лв, за следващата година е 
планирано поемането на нов дълг, сега са много ниски лихвите, това ще се яви като буфер при влошаване на световната и 
европейската икономика. 
Според Васил Велев, бюджетът е напрегнат като приходи, не е бюджет на спокойствието. Реформите наистина не са 
извършени и това се отразява и на въпроса с трите дни болнични, допълни Велев. 
Според Иван Нейков, бюджетът за догодина не е планиран в далечен хоризонт и не предвижда дългосрочни финансови 
политики. 
Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика:  Всъщност, няма принципна разлика 
с Бюджет 2019. Това е бюджет на късия хоризонт, а хоризонтът е края на мандата, на практика на правителството. Не 
виждаме стъпките, които трябва да доведат до новия модел в помощ на хората с увреждания. Движим се по някаква 
територия, в която няма да се сблъскаме с реформите. 
Големият въпрос е каква цел има системата ТЕЛК. Анализът сочи, че целта е човекът да стигне до пенсия за инвалидност, 
а всъщност трябва да намерим в него онази работоспособност, която ще го върне на пазара на труда, допълни Иван Нейков. 
Васил Велев очерта няколко основни предимства на Бюджета за догодина. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Макрорамката е безспорен плюс на бюджета, 
това, че той е балансиран, запазване данъчния модел и данъчните ставки, което внася една стабилност и предвидимост за 
бизнеса. 
На края на 2020 г. със сигурност ще има излишък, категоричен е Иван Нейков. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Принципна подкрепа от работодателските организации за Бюджет 2020  
Работодателските организации дават принципна подкрепа на предложения от правителството проектозакон за държавния 
бюджет през 2020 г., като отчитат, че плюсовете са повече от минусите. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев поиска повече пари за култура и 
програми за насърчаване на четенето. Той подчерта, че заплатите на бюджетните служители могат да се вдигат и без 
допълнителни средства от бюджета. 
"От 9 милиона, станахме 7, и продължаваме надолу, а в същото време администрацията, заетите на бюджетна издръжка, 
не намаляват. Можеше да се постигне ръст на възнагражденията в администрацията без да се прави ръст на бюджета на 
администрацията, а чрез оптимизиране на персонала. Тези хора са добре дошли в икономиката, има недостиг на кадри". 
От Българската стопанска камара за пореден път настояха държавата да престане да определя административно размера 
на минималната работна заплата. Димитър Бранков обясни: 
"С влизането в сила на Конвенция 131, ратифицирана в България от пролетта на тази година, формално вече сме в 
нарушение на тази конвенция по начина, по който се определят размерите на минималната работна заплата". 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Безработица практически няма  
,Крайно наше убеждение, базирано и на лични впечатления, е, че безработица практически няма,а има хора, които не 
искат да се преквалифицират, за да вземат работата, която я има. Това каза председателят на Управителния съвет (УС) на 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, предаде репортер на „Агенция „Фокус“. Той посочи, че недостигът на човешки ресурси е голям. „В една 
такава среда да се насърчава стоенето вкъщи и неработенето и неквалифицирането е абсолютно неправилно и 
неградивно. Затова ние подкрепяме запазването на минималните и максимални ставки на обезщетенията за 
безработица“, допълни Велев.  
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: Няма работници за индустрията 
Безработица няма, но има нежелание за преквалификация 
Бизнесът покани чиновниците да се включат в индустрията, където имало недостиг на работни места. За разлика от нея, в 
администрацията заетите не намалявали, въпреки че всяка година населението на България е по-малко с 50 хил., 
коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал на заседанието на НСТС. 
Иначе според Велев безработица практически няма. Има хора, които не искат да се преквалифицират, за да заемат 
работата, която я има. Има огромен недостиг на човешки ресурси, изтъкна той. 
По две теми беше най-ярко изразено противопоставянето между работодатели и синдикати. 
Работодателските организации приветстваха това, че държавата смята да преразпределя по-малко средства през бюджета 
и повече да остават у хората и бизнеса. Мнението на синдикатите обаче беше, че това не е толкова хубаво. 

http://news.bnt.bg/bg/a/parite-za-dogodina-shche-se-uvelichat-li-dokhodite-ni-i-s-kolko-govoryat-eksperite
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Другата тема очаквано беше минималната работна заплата, която работодателите смятат, че не трябва да бъде 
увеличавана административно, а определяна по икономически сектори между бизнес и синдикати. Любослав Костов от 
КНСБ заяви, че заложеният ръст от 50 лв. не е достатъчен и тя трябва да стане 50% от средната. 
Като цяло работодателите подкрепиха бюджета, защото е балансиран, данъците не се променят, икономиката 
изсветлявала. Обичайно те критикуваха нарастването на минималните осигурителни прагове - с 5.4% за 2020 г. заради 
ръста на минималната заплата, и отново поискаха те да бъдат премахнати. 
Като положително беше отчетено увеличаването на разходите за образование, но бяха поискани политики за демографско 
развитие и повече пари за култура, която била "плахо добавена". 
Бизнесът предложи минималните осигурителни прагове за земеделците, които догодина се предвижда да нараснат от 400 
на 610 лв., да се увеличат на две стъпки. 
Заседанието не мина и без да се спомене изборната обстановка. Работодателите очакват догодина, когато няма избори, 
да се случат непопулярни реформи, а финансовият министър Владислав Горанов се оправда с тях за това, че времето за 
коментари по бюджета не стига. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Колко ще харчим през 2020-та?  
Бюджет 2020-та – реалистичен и изпълним, но с недостатъчни реформи. Така го оцениха работодатели и синдикати на 
срещата си с правителството. 
Основните бизнес критики се запазват и в този бюджет. Работодателите, които от години искат да има правила, от които 
да зависи минималната заплата, и този път не ги получиха. Те не са доволни и че отново първите три дни болничен ще се 
плащат от бизнеса. 
Синдикатите изискват необлагаем минимум за най-ниските доходи. Държавата обаче и тази година казва не - данъци няма 
да се променят. Друга критика на синдикатите е, че не са залага повече за медицинските сестри. 
Според изчисленията на държавата обаче финансовата картина не е чак толкова лоша - през следващите три години е 
предвидено с по 100 лева да расте средната заплата за страната - до 1 600 лева през 2022-ра. 
Повече на държавата ще плащат за осигуровки обаче земеделските производители. Досега те се осигуряваха най-малко 
върху 400 лв., но вече ще са длъжни поне върху минималната заплата. 
Един от примерите е Продан Бюлейков. Отношението към земята го задържа в земеделския бизнес от 20 години. Гледа 
рози и зърнени култури в казанлъшкото село Горно Черковище. Тревожи се, че трябва да се осигурява на по-висока сума. 
Изчислява разходите си на двойни. „Земеделският производител бива натиснат, да не кажа подложен на геноцид. Това ще 
доведе до фалити и до отказване на много хора от развиване на земеделска дейност”, коментира той. 
Стабилен бюджет по време на избори - защити го финансовият министър. На критиките, че няма акцент върху 
демографската политика и са замразени социалните плащания Горанов не отказа разговор, но отказа пари на готово. 
„Изисква се много по-сериозен дебат, от това просто да се дават едни пари на семейства, някои от които не са достатъчно 
добросъвестни дори да осигурят достъп на своите деца до образователната система. Концептуално нито едно дете не 
трябва да бъде раждано заради икономически стимули”, заяви министърът на финансите Владислав Горанов. 
Бизнесът видя повече плюсове, отколкото минуси в Бюджет 2020-та, но не се съгласи на 10-процентов ръст на заплатите в 
администрацията. 
„Знаете в икономиката намаляваме всяка година с 50 000, а всъщност администрацията не намалява”, каза Васил Велев – 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Синдикатите нямали проблем с по-високите заплати, но поискаха хората с най-ниски доходи да не бъдат облагани. 
„Данъчната политика е основният дефект”, заяви Ваня Григорова – икономически съветник в КТ „Подкрепа”. 
Дефекти и забележки и бизнесът, и синдикатите видяха в парите за здраве за догодина - повече с около 500 милиона лева. 
„Все още не е ясно как и дали ще стигнат до медицинските специалисти”, посочи още Григорова. 
„За нас трябва ударението да е върху здравната превенция, така че хората да не се разболяват, да се хващат в много ранен 
стадии”, каза още Васил Велев. 
„Съвършен бюджет, който да е безкритичен не съществува. Този, който предлагам за 2020 година осигурява достатъчно 
ресурс за изпълнение на основните функции на държавата”, коментира Владислав Горанов. 
Очаква се в четвъртък Бюджет 2020 да бъде одобрен и от правителството. Следва гласуването му и в Народното събрание. 
 
АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  
От името на Асоциация на индустриалния капитал в България, бихме искали да Ви поканя на първата пресконференция по 
повод стартирането на Проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните 
места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Основната цел на проекта е посредством съвместни 
действия на АИКБ и КНСБ, в тясно сътрудничество с институциите на пазара на труда и социалните партньори, да допринесе 
за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, постигане на устойчивост на пазара на труда, подобряване 
достъпа на заетост и качеството на работните места. 
За да научите повече за мерките, които предвиждаме за борба с недекларираната заетост и неформалната икономика, 
както и тяхното измерване, заповядайте на 01.11.2019 г. (петък) от 10:30 часа в Конферентната зала на Асоциация на 
индустриалния капитал в България на адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15. 
В пресконференцията ще вземат участие: 

- г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ; 
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- г-жа Зорница Русинова, заместник – министър на труда и социалната политика; 
- г-н Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ; 
- д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта; 
- г-жа Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ 
- проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ключов експерт по проекта; 
- проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта. 

 
√ НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗИРА ЮБИЛЕЙНА КРЪГЛА МАСА 
„КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ ИЛИ РЕГУЛАТОРНО БРЕМЕ“  
Националната комисия по корпоративно управление е обединение на физически и юридически лица с доказан принос в 
областта на корпоративното управление. Тя е създадена преди 10 години за целите на насърчаване прилагането на 
добрите практики по корпоративно управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно 
управление. Комисията е постоянно действащ независим орган, и бе създаден под егидата на Българска фондова борса 
(БФБ) и Комисия за финансов надзор (КФН), с подкрепата на Световната Банка и Международната финансова корпорация 
(IFC). 
Мисията на Комисията е да насърчи утвърждаването на добрите практики в областта на корпоративното управление, за да 
подпомогне дружествата да привлекат капитал и подобри тяхното представяне на пазара. През 2019 г. се навършват 
10 години от създаване на Комисията. 
На 30.09.2019 г.  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България пое председателството на 
Националната комисия по корпоративно управление от Българска фондова борса АД за нов три годишен мандат. 
На 21.10.2019 г. беше проведено първото заседание след избора на нов председател на НККУ, на което беше прието 
решение за провеждането на юбилейна кръгла маса „КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ 
ПРАКТИКИ ИЛИ РЕГУЛАТОРНО БРЕМЕ“, организирана от НККУ по повод 10 години от създаването й. 
Събитието ще се проведе на 19 ноември 2019 г. от 14 .00 часа в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес 
Таурс Event Center. 
В приложението можете да намерите покана и програма за събитието. 
Ще бъде изключително важно и полезно да бъдат чути гледните точки на всички участници на капиталовия пазар, на 
заинтересованите лица, на регулаторните органи, както и на различните държавни институции, работещи за подобряване 
на добрите практики в областта на корпоративното управление. 
Можете да потвърдите своето присъствие до 11 ноември 2019 г. на info@nkku.bg  или на тел.: + 359 2 988 24 13. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg 
 
√ Владислав Горанов: Очакваме 3,3% икономически растеж догодина 
средна заплата от 1400-1500 лева в края на мандата през 2021 г. е реална и постижима цел, каза финансовият 
министър 
Очакваният икономически растеж за следващите три години е около 3,3% за всяка една година от прогнозния период. Това 
коментира министърът на финансите Владислав Горанов по време на заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), на който се обсъжда финансовата рамка за догодина - държавния бюджет, Актуализираната 
бюджетна прогноза, както и проектите на бюджетите на ДОО и НЗОК за 2020 г. 
Той уточни, че растежът ще бъде малко по-нисък от очакваното тази година ниво от 3,4% Основните двигатели на растежа, 
измерени през елементите на БВП по метода на крайното използване, са вътрешното търсене - както по линия на 
потреблението, така и по линия на инвестициите. Частните потребителски разходи се очаква да запазят сравнително висок 
темп на растеж, каза министърът. Положително влияние върху потреблението ще има и увеличението на разходите за 
персонал, който се предлага за публичния сектор, допълни той, цитиран от БТА. 
Горанов добави още, че в прогнозния период се очаква леко забавяне на инфлацията – около 2,1% годишно в сравнение с 
2,5% за 2019 г. поради очакваните намаляващи равнища на международните цени на петрола. Той обаче уточни, че 
вътрешните фактори за инфлацията се запазват. 
Според Горанов положително влияние върху потреблението ще има увеличението на заплатите в публичния сектор, както 
и учителските възнаграждения. „Инвестициите в основен капитал ще се увеличават, подкрепени както от частните, така и 
от публичните инвестиции“, добави още министърът на финансите. По думите му средна заплата от 1400-1500 лева в края 
на мандата през 2021 г. е постижима и възможна.  
Очакваме безработицата да достигне до 4% през 2022 г., за тази година е предвидена в размер на 4,4%.  „Нестабилната 
геополитическа обстановка, по-силното от очакваното забавяне на икономическата активност в ЕС са основните рискове, 
които виждаме пред нашата икономика, те могат да повлияят негативно както на износа, така и на очакваното 
възстановяване на частните инвестиции“, каза още финансовият министър, цитиран от Агенция „Фокус“. 
По думите му инвестицията в човешките ресурси е основен приоритет на държавния бюджет. Той посочи, че в сферата на 
здравеопазването бюджетът расте с почти половин милиард лева, а за пенсии ще бъдат отпуснати с почти 600 млн. лв. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/10/Invitation_SAVE-THE-DATE.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/10/Agenda_NCGC_Conference19112019.pdf
mailto:info@nkku.bg
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повече спрямо тази година. „Социалните помощи и обезщетенията нарастват консолидирано с близо 200 млн. лв.“, добави 
още Владислав Горанов. 
Според сметките на финансовото министерство за дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците ще 
бъдат заделени 2,6 млрд. лв. от бюджетните пари. „Очакваме минималната работна заплата за педагогическите 
специалисти да стане 1255 лева през 2021 г. Общо 360 млн. лв. допълнителни средства ще отидат за  увеличение на 
възнагражденията на педагогическия персонал и 54,5 млн. лв. за непедагогическия“, каза още Горанов. 
Данъците догодина остават същите, но министърът посочи, че мерките ще се затегнат още, включително чрез система за 
видеонаблюдение и контрол в данъчните складове. Той посочи, че в сферата на услугите има масови опити да се подменят 
фирмите в хотелиерство и ресторантьорство, за да се избягва плащането на ДДС, предаде Dnes.bg. 
3,3% икономически растеж е заложен в следващите три години. Основен двигател на растежа е вътрешното търсене по 
линия на потреблението и инвестициите. Очаква се леко забавяне на инфлацията около 2,1%. Платежоспособното търсене 
е благоприятствано по думите му от исторически ниската безработица и растежа на доходите. 
Сред рисковете пред българската икономика той посочи нестабилната геополитическа обстановка. 
Министърът отчете, че заради покупката на новите изтребители бюджетното салдо за 2019 г. е било ревизирано от 
отрицателно от 600 млн. до отрицателно от 2,4 млрд. лева, но се очаквало в края на годината по-благоприятно развитие. 
Отбраната е другият приоритет на кабинета в бюджета за догодина. 
За стремежа към балансиран бюджет Горанов обясни, че това е буфер срещу неблагоприятното развитие на европейската, 
световната, оттам националната икономика, а и следва разбирането, че държавата трябва да харчи толкова, колкото 
събере. 
За здравеопазване догодина са предвидени с половин милиард повече. Увеличението на пенсиите с 6,7% от 1 юли ще 
струва 590 млн. на бюджета на ДОО. 
За общините са предвидени 4,202 млрд. лв, което е с около 460 млн. лв. повече спрямо тази година. 
 
√ Депутатите гласуваха оставките на Волен Сидеров и Лиляна Павлова 
Парламентът си удължиха с още 2 дни ваканцията, ще заседават само комисиите  
С две отделни гласувания Народното събрание прекрати пълномощията като депутати на Лиляна Павлова от ГЕРБ и Волен 
Сидеров от "Атака", предаде БТА. 
Павлова е номинирана от Министерския съвет за вицепрезидент и член на Управителния комитет на Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ). Оставката й бе приета с гласовете на 136 народни представители, трима бяха против и един 
се въздържа. 
Нечленуващият в парламентарна група Сидеров сам депозира оставката си миналата седмица, заради участието му в 
кметската надпревара в София. "За" бяха 149 депутати, против деветима, осем се въздържаха. 
Народното събрание реши почти единодушно да няма пленарни заседания утре (31-ви октомври) и на 1-ви ноември 
(петък), съобщи БНР. 
В дните ще се провеждат само заседания на парламентарни комисии. Мотивът – предпазване от предизборна агитация. 
Депутатите също така удължиха до 30-и ноември срока на работа на Временната анкетна комисия за изясняване на фактите 
около случая с изтичането на лични данни от електронната система на НАП. 
Възложиха и на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставена от Министерството на отбраната към 
НАТО информация, свързана с разходите на отбрана на България съгласно класификацията и изискванията на Алианса.  
Междувременно на брифинг в парламента лдерът на "Атака" Волен Сидеров обяви, че вероятно ще се възползва от 
правото си да бъде общински съветник в Столичния общински съвет. 
"Вероятно ще се възползвам от това да вляза в Столичния общински съвет. Там има много далавери за разкриване и аз ви 
обещавам интересни сюжети", коментира Сидеров, цитиран от БТА. 
Сидеров каза, че изборният резултат на партия "Атака" е по-добър от този на ГЕРБ, тъй като и през 2015 г. и сега партия 
"Атака" запазва своите двама общински съветници, докато при ГЕРБ имало спад от 30 на 27. 
Сидеров заяви, че ще заведе дела във връзка с полицейските репресии в изборната нощ при зала "Арена Армеец". Той 
цитира разпоредба на Изборния кодекс, чл. 431, според който при отваряне на избирателните кутии може да присъстват 
кандидати за кметове и общински съветници, застъпници и представители на коалиции. 
"Моето възпиране с 20 полицая на "Арена Армеец" беше противозаконно. Аз, разбира се ще си търся правата. Ще заведа 
дела срещу полицията, вътрешния министър и силовия вицепремиер, за който разбрах, че е наредил да има повече 
полицаи срещу мен", уточни Сидеров. 
Той каза още, че ще заведе дело и срещу председателят на ОИК - Полина Витанова. Сидеров посочи, че има информация 
за брутално купуване на гласове и подправяне на протоколи в изборите за местна власт. 
 
В. Дума 
 
√ На опашката сме в ЕС по съотношение на данъчните приходи към БВП 
България е на трето място в ЕС по най-нисък дял на приходите от данъци и социални плащания като процент от брутния 
вътрешен продукт през 2018 г., сочат данни на "Евростат". 
У нас съотношението между приходи от данъци към БВП е 29,9%, което е доста под средното равнище в ЕС и еврозоната 
от съответно 40,3% и 41,7%. То е по-ниско само в Ирландия (23%) и Румъния (27,1%). След страната ни се нарежат Литва и 
Латвия с дял от съответно 30,5% и 31,4%. Спрямо 2017 г. приходите от данъци и социални плащания в България отбелязват 
съвсем лек ръст от 0,5%. 
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Делът на приходите от данъци и социални плащания като процент от БВП е най-висок във Франция с 48,4%, следвана от 
Белгия и Дания със съответно 47,2% и 45,9%. По-нататък следват Швеция (44,4%), Австрия (42,8%), Финландия (42,4%) и 
Италия (42%). 
Най-голям ръст на съотношението между приходи от данъци и БВП е отчетен в Люксембург (40,7% през 2018 г. спрямо 
39,1% година по-рано). Следват Румъния (от 25,8% на 27,1%) и Полша (от 35% на 36,1%). Спад е отчетен в седем страни 
членки, сред които Дания (от 46,8% през 2017 г. на 45,9% през 2018 г.), Унгария (от 38,4% на 37,6%) и Финландия (от 43,1% 
на 42,4%). 
През 2018 г. данъците върху производството и вноса са имали най-голям дял от данъчните приходи като процент от БВП в 
ЕС (13,6%), следвани от нетните социални плащания (13,3%) и данъците върху доходите и богатството (13,2%). В еврозоната 
подреждането на категориите данъци е малко по-различно. Най-голям е делът на данъчните приходи от нетни социални 
плащания (15,2%), следван от данъците върху производството и вноса (13,3%) и данъците върху доходите и богатството 
(13%). 
Приходите от нетните социални плащания са имали най-висок дял като процент от БВП във Франция (18%) и Германия 
(17,1%), най-нисък е делът им в Дания (0,9% от БВП), Швеция (3,4%) и Ирландия (4,2%). В България делът на приходите от 
социални плащания е 8,7%. 
 
В.Банкерь 
 
√ Министрите ще обсъдят промени в Закона за обществените поръчки 
Редовното правителствено заседание ще се проведе от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В 
предварителния дневен ред има 20 точки. 
Министрите ще разгледат проект на решение за одобряване на закон за изменение и допълнение на Закона за 
обществените поръчки. Документът е внесен от министъра на финансите Владислав Горанов. 
Сред точките за обсъждане е и проект на решение за одобряване на проект на закон за изменение и допълнение на Закона 
за защита на потребителите, който е внесен от министърът на икономиката Емил Караниколов. 
Министърът на финансите Владислав Горанов е внесъл и проект на решение за приемане на дългосрочна инвестиционна 
политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) и 
на средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната 
пенсионна система за периода 2020-2022 година. 
 В дневния ред е и проект на постановление за определяне размера на линията за бедност за страната за 2020 година, 
внесен от министъра на труда и социалната политика. 
 
Economic.bg 
 
√ Производствената инфлация вече доближава 4% 
Ситуацията в преработващата промишленост се стабилизира след като през август се отчете спад  
Цените на производителите в промишлеността продължават да растат през септември, като вече доближават едни от най-
бързите темпове, регистрирани за тази година. Промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските 
предприятия, са поскъпнали средно с 0.5% спрямо август и с 3.7% спрямо септември 2018 г. 
Годишният темп на нарастване е най-бързият за последните четири месеца на тази година, показват данните на НСИ. Най-
голямото поскъпване е при производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия - с 11.7% на годишна 
база. В случая основната причина за поскъпването е административното повишение на цените от 1 юли, както и 
повишаването на пазарните цени на свободната енергийна борса, което според работодателските организации е свързано 
с пазарни манипулации от страна на някои търговци. 
При добивната промишленост също има значително нарастване - с 6.2%, като тук голямо влияние имат пазарните цени на 
цветните метали, които растат тази година. При добива на метални руди поскъпването е с 13.3% за година, показват 
данните на НСИ. 
При преработващата промишленост нарастването на цените през септември е значително по-слабо - с 1.2% за година. 
Съществено покачване на цените се наблюдава при производството на основни метали - със 7.6%, обработка на кожи и 
производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.6%, и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 
4.5%. Понижение е отчетено при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.3%, производството 
на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.3%, и печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители 
- с 0.6%. 
 
В. Moнитор 
 
√ Министър Аврамова провери строителството на пътя Видин – Ботевград 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова инспектира вчера старта на работата в участъка 
от Видин до п. в. „Макреш“ край гр. Димово, който е част от проекта за модернизация на пътя Видин - Ботевград. 
В строителството на близо 30-километровата отсечка от Видин до п. в. „Макреш“ ще се инвестират 357,6 млн. лв. Трасето 
на пътя ще следва съществуващия обходен път на Видин, който ще бъде реконструиран и разширен - ще бъде с две ленти 
за движение в посока, зелена ивица и банкети. След това ще преминава по нов терен. Новият участък ще бъде с 
магистрален габарит - с две ленти за движение в посока, аварийна лента, разделителна ивица, водещи ивици и банкети. 
Отсечката Видин – п.в. „Макреш“ е първата от трасето Видин - Ружинци с обща дължина 54,3 км, по която стартира реално 
изпълнение. За другите два участъка – от п. в. „Макреш“ до с. Бела и от него до с. Ружинци, текат обществените поръчки 
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за строителство и строителен надзор. Министърът провери и изграждането на пътя от Ботевград до Мездра в участъка от 
Мездра до с. Люти дол, който е 13,4 км. Стойността на договора с изпълнителя ДЗЗД МБ ЛОТ 2-2019 е близо 267 млн. лв. 
 
БНР 
 
√ Лъчезар Богданов: Излишен е спорът дали икономическият растеж ще бъде 3,3% или 3,6%  
Интервю на Веселина Миланова и Марта Младенова с Лъчезар Богданов в предаването ''Преди всички'' 
"Малко излишен е спорът дали икономическият растеж ще бъде 3,3% или 3,6%". Това каза пред БНР икономистът Лъчезар 
Богданов и обясни: 
"Това, което се прави в такива случаи, е Министерството на финансите взема най-реалистичната прогноза и отчита дали 
има рискове тя да не се сбъдне. Те са отчели такива рискове, от които експортно ориентираната българска индустрия ще 
пострада и растежът ще е по-нисък". 
По думите му няма драма с подобно прогнозиране, но е важно доколко правителството може да поеме такъв шок, не може 
да го предотврати, защото не зависи от българската политика: "Ако има рецесия в Германия, ако Китай допълнително 
забави растежа си и много, много други фактори, ако се натрупат, очевидно растежът ще е по-нисък. Очевидно и приходите 
ще са по-ниски от заложените. Това ще означава или по-голям дефицит, или ще трябва да се ограничат някои разходи, 
примерно през втората половина на следващата година", уточни икономистът в предаването "Преди всички" по програма 
"Хоризонт". 
Според Богданов могат да бъдат надвишени ръстовете на потребителското и жилищното кредитиране: "Да има повече 
вътрешни кредити, повече потребление, повече покупки на жилища, повече строителство, което да действа в обратната 
посока. Т.е. да сме подценили част от вътрешното потребление". 
Той коментира целите за привличане на чуждестранни инвестиции, заложени в бюджета, като консервативни 
и неамбициозни. И прогнозира, че при оптимистичен сценарий за водене на политика на поддържане на благоприятен 
бизнес климат те могат да бъдат надхвърлени. 
Икономистът посочи, че най-същественият буфер в ситуация на очакван голям външен шок е доколко стартовата ти 
позиция е била рискова. 
За правителствената политика по доходите Богданов заяви:  
"В България, общо за икономиката, заплатите нараснаха с около 45% в номинално изражение. Това е и защото българският 
пазар на труда е част от европейския и българските работници имат алтернативата да отидат да работят където и да е в 
страна от ЕС. Това ще продължи да оказва натиск върху работодателите в България да плащат по-високи номинални 
заплати. Така че не мисля, че е чак толкова голям приносът на проектобюджета с тези предвидени 10% (за увеличение на 
заплатите в публичния сектор - бел.ред.).  
Според него може да има и по-високи възнаграждения, стига да има добри резултати и при реален измерител за това кой 
какво и как върши. 
 
√ ДФЗ плаща 2,1 млн. лева компенсации за природни бедствия през 2019 г.  
Фонд "Земеделие" плаща 2 100 000 лева компенсации за природни бедствия през 2019 година, съобщават от Фонда. 
Производителите на зърнени и бобови култури са обезщетени с 30% от направените разходи за производство. 
Компенсират се и до 80% от разходите за отглеждане на плодове, зеленчуци и фуражни култури. 
Подпомагат се само земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за напълно пропаднали от суша или 
измръзване площи, уточняват от Разплащателната агенция. 
 
√ Предлагат БАН да дава научни консултации на органите на изпълнителната власт  
Министерският съвет и всички останали органи на изпълнителната власт ще могат да се допитват до Българската академия 
на науките при взимане на стратегически и ключови за страната ни решения. 
Това предвижда проектопостановление на правителството, внесено за едномесечно обществено обсъждане.  
Научни консултации от БАН ще могат да заявяват всички органи на изпълнителната власт при формиране на политики и 
инструменти за изпълнение на държавната политика и при прилагане на европейски директиви. 
Изпълнението на консултациите ще възлага просветният министър въз основа на заявка, одобрена от заявителя и БАН. 
Академията ще има право да откаже да ги изпълни, в случаите когато не разполага с необходимата за тях научна 
експертиза или съответната дейност не е присъща на БАН и нейните звена. 
За консултациите на БАН няма да се предоставят допълнителни държавни средства. Когато обаче изготвянето им се 
провежда при форсмажорни обстоятелства или е необходимо специфично оборудване, консумативи или командироване 
на специалисти на място, тези допълнителни финансови средства ще са за сметка на заявителя. 
 
√ Поредно отслабване на бизнес нагласите в ЕС, но при тяхно подобрение в България  
През октомври общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до ново близо шестгодишно дъно, докато 
аналогичният индекс на Европейската комисия за България нарасна за втори пореден месец, достигайки най-високо ниво 
от началото на годината, показват резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през октомври до 99,0 пункта от 99,9 пункта през септември, 
отбелязвайки по този начин спад до ново близо шестгодишно дъно (най-ниско ниво от ноември 2013-а година). 
Влошаването на бизнес нагласите в целия ЕС се дължи както на техния спад в рамките на еврозоната, така и на значително 
понижение на съответния индекс за Полша (понижение с 1,9 пункта на индекса на втората по значимост европейска 
икономика извън единния валутен блок), но при изненадващо рязко подобрение на икономическите нагласи във 
Великобритания (ръст с 1,8 пункта на индекса на водещата икономика извън еврозоната). 
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Последното проучване на ЕК за Европейския съюз за октомври регистрира слабо повишаване на доверието на 
мениджърите в промишления сектор (нарастване на съответния индекс до -9,7 пункта от -9,9 пункта през септември) и в 
строителството (до 1,0 от -0,6 пункта), но при рязко отслабване в сферата на услугите (до 3,7 от 5,2 пункта) и при търговията 
на дребно (до -3,5 от -1,4 пункта). 
През октомври индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се влоши до -7,3 пункта от -6,4 пункта месец по-
рано. 
За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче 
отбеляза подобрение за втори пореден месец от 104,7 пункта през септември до 105,6 пункта през октомври, достигайки 
по този начин най-високо ниво в рамките на настоящата година (през декември 2018-а индексът беше на ниво от 106,0 
пункта). Индексът на икономическите нагласи за нашата страна продължава да се задържа трайно над важното ниво от 
100 пункта от края на 2014 година насам за разлика от общия индекс за целия ЕС, който вече втори пореден месец се 
намира под нивото от 100,0 пункта. 
Въпреки този отскок, трябва да се има предвид, че в края на пролетта на 2018-а година (през месеците април и май) 
икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта – най-високо ниво от септември 
2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза. 
Повишаването на общите бизнес нагласи в нашата страна през октомври е резултат на подобрение на доверието на 
българските мениджъри в сферата на услугите (повишение на съответния индекс до 15,7 от 14,2 пункта) и в строителството 
(до -3,7 от -6,4 пункта), но при влошаване на бизнес нагласите в промишлеността (понижение до -1,9 от -1,5 пункта) и при 
търговията на дребно (до 19,4 от 21,0 пункта). 
Индексът на потребителското доверие в България пък се подобри през октомври до -22,0 пункта от -24,2 пункта месец по-
рано, достигайки най-високо ниво от септември 2018-а година. 
Последното бизнес проучване на ЕК за България се различава доста от оповестеното във вторник аналогично проучване 
на НСИ, според което стопанската конюнктура в нашата страна се влоши през октомври до най-ниско ниво от началото на 
2018-а година с оглед на по-неблагоприятна конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно при 
слабо подобряване на бизнес нагласите единствено в сферата на услугите. 
 
√ "Фиат" и "Пежо" се споразумяха за сливане  
"Фиат Крайслер" и PSA (собственик на "Пежо") се споразумяха за сливане с равни дялове 50 на 50, създавайки четвъртата 
по големина в света автомобилна компания, съобщават "Франс прес" и ДПА. 
Главният изпълнителен директор на PSА Карлос Таварес ще оглави новото дружество, а председателят на управителния 
съвет на "Фиат Крайслер" Джон Елкан ще поеме същите функции в новата група. 
 
√ Долната камара на Конгреса гласува за започване на процедура по импийчмънт срещу Тръмп  
Демократите в американската Камара на представителите публикуваха резолюция, която определя следващите стъпки в 
усилията им за импийчмънт срещу президента Доналд Тръмп. Камарата на представителите в Конгреса на САЩ ще гласува 
за официално започване на процедура по импийчмънт. 
Комисията за правилата на Камарата подготви резолюция за установяване на процедури за разследването на демократите 
срещу президента Тръмп, преди очакваното гласуване днес. Резолюцията, оповестена по-рано тази седмица, установява 
процедури за открити изслушвания и възможно последващо гласуване по пунктовете за импийчмънт на президента 
Доналд Тръмп.  
Съобщението за гласуването беше направено от председателя на Камарата Нанси Пелоси. Това ще бъде първият вот в 
пълен състав, свързан с разследването за импийчмънт. Демократичните лидери започнаха разследването, след 
информация, която предизвика безпокойство в Конгреса, относно разговорите на Тръмп с президента на Украйна.  
Тръмп е обвинен, че се е опитал да окаже натиск върху Украйна за разследване на необосновани претенции за корупция 
срещу политическия му съперник Джо Байдън и неговия син, който е работил с украинска газова компания. Президентът 
отрича неправомерни действия и нарече разследването за импийчмънт "лов на вещици". 
 
√ Туитър забранява всички политически реклами  
Туитър ще забрани всички политически реклами в световен мащаб, с обяснението, че обхватът на подобни съобщения 
"трябва да се печели, не да се купува", предаде Би Би Си. 
"Въпреки че интернет рекламата е невероятно мощна и много ефективна за търговските рекламодатели, тази власт носи 
значителни рискове за политиката", написа в социалната мрежа изпълнителният директор на компанията Джак Дорси.  
Забраната на Туитър ще влезе в сила от 22 ноември, като подробностите ще бъдат оповестени до 15 ноември. 
Конкуретната компания Фейсбук наскоро изключи забрана на политически реклами с аргумента, че в една демокрация не 
е правилно частните компании да цензурират политици или новините.  
 
Дневник  
 
√ Президентът е на ход: има ли смисъл да върне избора на Гешев  
Президентът да изпрати процедурата за избора на главен прокурор за тълкуване от Конституционния съд. Дали това е 
възможно и ще бъде ли допуснато от конституционните съдии, как ще се отрази на избора - тази тема се коментира през 
последните дни след решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) да избере Иван Гешев за главен прокурор. 
Във вторник гражданска "Инициатива Правосъдие за всеки", гражданско сдружение БОЕЦ и още няколко организации 
призоваха президента да не подписва указа за назначаване на Гешев за главен прокурор и да сезира Конституционния съд. 

http://bnr.bg/post/101184588
http://bnr.bg/post/101184588
https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/10/25/3981436_budeshtiiat_glaven_prokuror_se_pokaza_v_celiia_si/
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Те обявиха и протест-шествие до президентството за сряда вечер (30 октомври), за да внесат мотивирана позиция по 
темата и да съберат подписка в подкрепа на искането. 
Пак във вторник фондация "Български адвокати за правата на човека" се обърна към държавния глава да упражни 
конституционните си правомощия и да върне избора на Иван Гешев. 
В мотивите и на двата призива се съдържа на първо място липсата на реален избор от Висшия съдебен съвет заради 
единствената кандидатура на Гешев. И наред с това - липсата на аргументи от страна на избиращия орган ВСС, че 
избраникът зачита и брани равенството на всички пред закона, след като вече е посочил предварително мишените на 
институцията, която ще оглави. Както и безпрецедентната полицейска блокада на столичния център в деня на избора, за 
да бъдат прогонени всички несъгласни с кандидатурата на Гешев граждани. 
И докато граждански организации призовават президента към действие, за да бъде възпрепятствано заемането на поста 
главен прокурор от Иван Гешев, откъм президентската институция се чу само уверението, че държавният глава няма да се 
поддаде на натиск от ничия страна и ще вземе решение за следващия ход в "обозрим" срок, съобразено с конституцията. 
Някои прогнози сочат, че президентът няма да подпише указа. Предстои да разберем дали те ще се потвърдят и с какви 
мотиви. А те са особено важни, след като ВСС вече даде да се разбере, че дори и Радев да върне избора, той ще бъде 
прегласуван отново - тоест държавният глава може поне на силен/висок глас да назове проблемите, дори да не успее да 
предотврати бъдещи последствия. 
А след заявката на главния прокурор Цацаров и Боян Магдалинчев (представляващ съдебния съвет) за "Гешев на всяка 
цена" - наблюдаващите процеса са съсредоточени да анализират възможните хипотези, които конституцията и Законът за 
съдебната власт позволяват. 
Какво (не) може президентът го научиха наизуст всички 
пред телевизорите още вечерта на 24 октомври непосредствено след избора лично от настоящия главен прокурор: 
президентът може да върне решението на ВСС веднъж, при повторно предложение от ВСС (дори и за същия избор) е 
длъжен да издаде указ. 
За недоразбралите Цацаров предупреди под формата на припомняне какво се е случило след отказа на президента да 
издаде указ за председателя на Върховния административен съд и как след повторното предложение на същия избран е 
изпълнил задължението си. С други думи - ако стане засечка при Радев, ще бъде изпълнена същата програма, тъй че има 
ли смисъл президентът да се инати (така явно четат най-висшите магистрати нежеланието на Радев веднага да разпише 
указа)? 
Искането, което "Правосъдие за всеки" планира да внесе - да не се подписва указът и да се изпрати процедурата в 
Конституционния съд за тълкуване, е спорно, защото 
конституцията може да е лоша, но е ясна 
- така коментираха потърсени от "Дневник" бивш и сегашен член на Конституционния съд. И двамата пожелаха 
анонимност, но обяснението им е, че въпросът е решен - много кратко, но пределно ясно за "тримата големи" в член 129, 
ал. 2 на конституцията: "Президентът не може да откаже назначаване или освобождаване при повторно направено 
предложение." Думата "повторно" решава въпроса, каза твърдо и преподавател по конституционно право. 
Но ясно ли е за какво се отнася "повторно" в текста на конституцията - възразяват други конституционалисти: дали за 
повторно, в смисъл следващо предложение от ВСС, каквото и да е то, или конкретно за лицето, за което президентът вече 
е отказал назначение? 
В КС няма да се събере мнозинство за тълкуване на такъв въпрос 
- този е изводът от опита на "Дневник" да проучи мненията дали искането на "Правосъдие за всеки" ще има резултат. 
Друга проверка на "Дневник" показа, че КС вече е тълкувал въпрос, свързан с изборната процедура - през 2002 г. по питане 
на главния прокурор (тогава Никола Филчев в средата на мандата си) дали подлежат на съдебен контрол решенията на 
ВСС за избор на "тримата големи" (главен прокурор, председатели на ВАС и ВКС), КС приема тълкувателно решение 
№2/2002 г., че не подлежат. В това решение КС посочва, че ВСС "има оперативната самостоятелност" да предложи 
повторно същия кандидат. И това според юристи изяснява базисния въпрос в актуалния случай - кой решава как да се 
процедира, ако избраният от ВСС не е утвърден от президента. 
"Повторно направено предложение може да означава и нова процедура, и ново предложение за същия кандидат", 
коментира във вторник пред БНР доц. Наталия Киселова - преподавател по конституционно право в СУ "Св. Климент 
Охридски", като и от нейните думи се разбира, че решава ВСС (вижте в края на текста). 
Какво друго остава във възможностите на президента Радев? 
Да поиска промяна на конституцията за мандата и правомощията на главния прокурор 
- по този въпрос специалистите, с които разговаряхме, бяха единодушни. Това правомощие президентът го има. 
Но дали ще се стигне до промени зависи от парламента. Изглежда малко реалистично да се случи при това парламентарно 
мнозинство. Досега депутатите шест пъти променяха конституцията и все заради изискванията на ЕС. Но нито веднъж не 
пипнаха главния прокурор, обратното - променяха съобразно неговата визия за "реформа на прокуратурата", нападайки 
всеки и всяка гражданска група, която си позволяваше да поставя въпроса. А президентите - без изключение, припяваха на 
политическите мнозинства, за да си гарантират удобството пред всесилния фактор, гаранта на спокойствието им, че и на 
преизбирането им - да не вземе факторът да им вдигне мерника. 
Така се стигна дотук: 
На Радев се падна да размисля как да се действа в обществен интерес 
Конституцията му е вързала ръцете, но не му е вързала устата, коментира гражданин на последния протест (ден след 
избора на Гешев) пред президентството в оживен спор какво може президентът и има ли смисъл да се противопостави. 
Огромен е смисълът да се противопостави - колкото и запушени да изглеждат всички ходове - това мислят гражданите. 
Които Гешев вече е обявил за мишени. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/29/3983498_nov_protest_sreshtu_ivan_geshev_s_priziv_prezidentut/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/29/3984193_advokati_prizovavat_prezidenta_da_ne_podpisva_ukaz_za/
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*** 
Доц. Наталия Киселова: Повторно направено предложение може да означава и нова процедура, и ново предложение за 
същия кандидат 
ВСС решава. Това мнение изрази доц. Наталия Киселова – преподавател по конституционно право, пред БНР във вторник, 
коментирайки хипотезата президентът да върне избора на Гешев: "Конституцията не изисква да бъде мотивиран указът. 
Редно би било, но не е нарушение, ако той просто каже "Преценявам, че не е безспорна кандидатурата" – това дори е 
достатъчно. Може и по целесъобразност да върне. Как ще постъпи ВСС – това е тяхна възможност за избор, ако се стигне 
до връщане. Повторно направено предложение може да означава и нова процедура, и ново предложение за същия 
кандидат", заяви доц. Киселова. 
А колко време може президентът да забави решението си? В конституцията не е посочен срок, Радев само каза в 
изявлението си на репортерски въпроси в неделя, че това ще стане "в обозримо бъдеще". "Между двата тура на изборите 
президентът не бива да се произнася за избора на Иван Гешев", смята доц. Наталия Киселова. 
"Да погледнем през неговите очи как би изглеждала възможността да назначи или да върне Иван Гешев като главен 
прокурор - коментира тя. - Първо, президентът отсъстваше от страната, трябва да се запознае добре със стенографския 
протокол, да прегледа внимателно основните изказвания, да чуе или прочете отговорите на поставените въпроси, за да 
може той да си формира мнение. Това изисква време. Също ми се струва, че в тази седмица – между двата тура на 
изборите, не би трябвало да се произнася." 
Същевременно тя предупреди, че "не се знае колко дълго обществените настроения ще бълбукат и дали няма да се появи 
друг страничен натиск". Според нея президентът не изпада в конституционен проблем, в случай че се забави: "Проблемът 
е в политическата система, а не по отношение на прилагане на конституцията". 
"Ако президентът назначи Иван Гешев, той ще носи частична отговорност за избора", подчерта доц. Киселова. Преценката 
е на президента, затова той може да поиска и допълнителни документи", обобщи доц. Киселова. 
 
√ Техническият университет в София има нов ректор  
Общото събрание на Техническия университет – София избра проф. дн инж. Иван Кралов за нов ректор на висшето учебно 
заведение. Досега той беше зам.-ректор по научна и приложна дейност. Неговият мандат е четиригодишен и е до ноември 
2023 г. 
Кралов е машинен инженер, доктор на науките и професор. Завършил е специалност "Технология на машиностроенето и 
металорежещи машини в Техническия университет през 1994 г. 
Той е председател на секция "Технически науки" и зам.-председател на Съюза на учените в България. Председател и член 
на организационните и научни комитети на няколко национални и международни конференции. 
 
√ Сделката за Брекзит ще намали БВП на Великобритания с 3.5% до 2029 г.  
До 2029 година брутният вътрешен продукт (БВП) на Великобритания ще изгуби 3.5% при сегашната сделка за Брекзит на 
премиера Борис Джонсън, предадоха световните агенции, позовавайки се на разпространен днес доклад на Националния 
институт за икономически и социални изследвания (NIESR). 
Това се равнява на загуба от 70 милиарда британски лири (близо 98 милиарда долара) според експертите на института, 
цитирани от "Ройтерс" и "Асошиейтед прес". 
Сделката на британския премиер Борис Джонсън с ЕС ще намали риска от неконтролируемо излизане от ЕС, но изключва 
възможности за по-тесни търговски отношения с блока, отбелязва икономистът от института Арно Ханцше, цитиран от 
ТАСС. 
Изследователите правят заключението си, като приемат, че Великобритания ще напусне ЕС със сделка за свободна 
търговия с блока след преходен период до 2021 година, договаряйки нови споразумения с други държави.  
Макар споразумението между ЕС и Великобритания да премахва несигурността, митническите и законодателните 
бариери, то ще затрудни търговията със стоки и услуги с континента, оставяйки всички региони на Обединеното кралство 
в по-лошо положение, отколкото ако Великобритания остане в ЕС, се посочва в изследването. 
Според нашите оценки след десетилетие икономиката на кралството ще бъде с 3.5 процента по-малка спрямо равнището, 
на което би била, ако остане в ЕС, предупреждават експертите. В сравнение с 2016 година, когато се състоя референдумът 
за излизане от ЕС, икономиката вече е изгубила 2.5 на сто. 
Изследването сочи, че при Брекзит без споразумение икономиката ще понесе още по-голям удар - 5.6 процента от БВП, 
допълва АП. 
Повече за постигнатата от Джонсън сделка за Брекзит четете тук. 
Какво съдържа законопроектът за излизането на Великобритания от ЕС четете тук. 
 
√ Кметовете на Будапеща и Варшава планират съюз срещу управляващите  
Проевропейски настроените кметове на Будапеща и Варшава, избрани с гласовете на опозицията, планират съюз срещу 
управляващите в Полша и Унгария консерватори, предаде "Франс прес". 
Новоизбраният кмет на Будапеща Гергей Карачон е лявоцентрист, който нанесе на премиера Виктор Орбан първото 
изборно поражение от 10 години. Той е представил проекта си на кмета на Варшава Рафал Тшасковски, който също спечели 
срещу кандидат на управляващите консерватори националисти. 
Двамата са обсъдили "засилено сътрудничество между столиците на страните от Вишеградската четворка", заяви Карачон 
пред полския всекидневник "Газета виборча". "Имаме мисия. Във всяка от нашите страни правителствата ни отдалечават, 
нас гражданите, от европейския център. Само големите градове се съпротивляват. И начело на всяка от четирите столици 
има прогресивен кмет. Това създава възможност за перфектно сътрудничество", обясни той. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/18/3978455_sdelkata_za_brekzit_-_koi_kakvo_otstupi/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/23/3980400_zakonoproekt_za_izlizaneto_na_velikobritaniia_ot_es_-/?ref=home_main_news
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Според кмета на Будапеща четирите столици могат заедно да окажат натиск върху Брюксел "за прехвърляне на повече 
европейски фондове директно към големите градове, без посредничеството на централните администрации". 
Варшава и други големи градове в Полша се оплакват, че получават недостатъчни суми от държавния бюджет, отбелязва 
"Франс прес". 
"Това е интересна идея, която заслужава да бъде обсъдена", заяви Камил Домброва, говорител на варшавското кметство. 
Той добави, че една от първите възможности за това ще се открие на 8 ноември в Берлин, при честванията на 30-ата 
годишнина от падането на Берлинската стена. 
 
√ Орбан изтъкна защо за Унгария добрите отношения с Русия са необходимост  
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви след среща с руския президент Владимир Путин в унгарската столица, че добрите 
отношения с Русия са необходимост заради географското положение на страната му, предаде "Асошиейтед прес". 
Анализатори смятат Орбан за най-близкия съюзник на Путин в ЕС. Унгария от дълго време се обявява за премахването на 
санкциите срещу Русия, наложени заради руските действия в Украйна. Будапеща твърди, че тези санкции вредят на 
унгарската икономика. Търговията между Унгария и Русия се увеличи през 2018 г. за първи път, откакто санкциите влязоха 
в сила. 
"Това е прост географски факт. Нито една страна не може да промени адреса си", заяви Орбан на пресконференция с Путин. 
"Всяка страна се намира там, където Бог я е създал. За Унгария това означава да бъде в триъгълника Москва-Берлин-
Истанбул", допълни той. 
Орбан спомена за унгарското членство в ЕС и НАТО, но каза, че не изключва установяването на политическо сътрудничество 
с Русия по някои въпроси. 
Заяви, че Унгария, която зависи до голяма степен от руския газ и петрол, се опитва да сътрудничи с Русия по въпроси като 
превенцията на миграцията към Европа, стабилизирането на Близкия изток и подпомагането на християнските общности 
по света. 
"Турски поток"  
Орбан каза също, че приоритет за неговата страна е да се присъедини към газопровода "Турски поток", за да увеличи 
пътищата на доставки за Унгария за руския газ. 
Путин посочи, че Русия очаква завършването на изграждането на "Турски поток" до Турция тази година и построяване на 
разширения за България и Сърбия на следващата година. Той каза, че разширение за Унгария би могло да бъде построено 
бързо и Орбан приветства тази перспектива. 
Путин също така изтъкна ролята на Унгария като водещ потребител на руски природен газ и като ключов транзитен център. 
"Доставките на руски газ за Западна Европа през Унгария и нейните подземни складове позволяват обслужването на 
европейски потребители, когато потреблението нарасне", посочи Путин. "Ние гледаме на Унгария като на приоритетен 
партньор в разпространението на руски природен газ в Европа", допълни той. 
Путин също така похвали Орбан за организирането на среща с представителите на християнската общност от Близкия изток 
и каза, че Русия гледа на защитата на християните в Сирия и в други зони на конфликт като на водещ приоритет. 
"Близкият изток е люлката на християнството и християните са в опасност там, те са преследвани, убивани, изнасилвани и 
ограбвани. Русия ще направи всичко, за да защити християните в Близкия изток. Ние трябва да им помогнем да възстановят 
и запазят светите си места, да запазят паствата си", допълни той. 
Путин добави, че руските военни в Сирия помагат също за възстановяването на джамии и подпомагат и еврейските 
общности. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Горанов чака поканата за чакалнята на Еврозоната за рожденния си ден  
До края на април следващата година ще бъдат финализирани процесите за влизане на България в ERM II и Банковия съюз, 
прогнозира пред журналисти в МС министърът на финансите Владислав Горанов. Ако всичко се развива така, както  е в 
главите на хората, които сме ангажирани в този процес, до моя рожден ден трябва всичко да е приключило, каза 
финансовият министър, цитиран от БТА. 
До края на октомври, каквото е законовото изискване, проектът на Закон за държавния бюджет за 2020 г. ще бъде 
входиран в Народното събрание, независимо от местните избори и опита фискалната рамка да бъде заложник на 
политически дебат, заяви финансовият министър. Законопроектът ще бъде разгледан на заседанието на МС, заедно с 
бюджета на Държавното обществено осигуряване и на НЗОК, допълни той. 
Попитан защо не се е съобразил с искането на социалния министър за увеличение на подоходните критерии за детските 
добавки и как това ще се отрази на семействата, които ги получават, министър Горанов коментира, че "дебатът за 
демографската политика не трябва да се свежда до даването на пари, защото концептуално нито едно дете не трябва да 
бъде раждано заради икономически стимули. В ситуация, в която заетостта е на максимално високо ниво, в която 
безработицата е на максимално ниско ниво, мерките, свързани с демографската политика, трябва да са прецизно 
фокусирани, защото предоставянето на социални помощи за отглеждане на дете без преценка за качеството на живот, 
който се предлага от неговото семейство, съчетано с необходимостта от мерки, свързани с даването на равен шанс на 
всички деца за достъп до образование, изискват много по-сериозен дебат от това просто да раздаваме едни пари на 
семейства, някои от които не са достатъчно добросъвестни дори да осигурят достъп на децата си до образователната 
система. 
Финансовият министър участва в заседанието на НСТС, на което се разглеждат проектът на Закон за държавния бюджет за 
2020 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година, както и проектът на Закон за 
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бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., внесен от управителя на НОИ, както и проект на Закон за 
бюджета на НЗОК за 2020 г., внесен от управителя на Здравната каса. 
 
√ Борсите в Европа без ясна посока на фона на преговорите за сливане между Fiat Chrysler и PSA  
Основните борсови индекси в Европа търсят посока в сряда на фона на слабите финансови отчети, идващи от банковия 
сектор, и новината за потенциално сливане между Fiat Chrysler и PSA, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,11 пункта, или 0,03%, до 398,48 пункта. Немският DAX се понижи с 
14,30 пункта, или 0,11%, до 12 925,32 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 2,61 пункта, или 
0,04%, до 7 308,87 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 14,39 пункта, или 0,25%, до 5 754,53 пункта. 
Най-тежки загуби бяха регистрирани в банковият сектор, като индексът SX7P се понижи с 1,71% на фона на разочароващите 
отчети на някои от най-големите кредитори в Европа. 
Акциите на Deutsche Bank поевтиняха с 6,70% до дъното на STOXX, след като банката обяви загуба от 832 млн. евро за 
третото тримесечие. Този резултат идва на фона на загубата от 3,15 млрд. евро през второто тримесечие и печалбата от 
229 млн. евро през същия период на миналата година. През юли банката обяви план за преструктуриране на стойност 7,4 
млн. евро, който ще доведе до закриването на 18 хил. работни места. 
„Загубите са толкова огромни, че няма как инвеститорите да бъдат доволни.“, коментира Конър Кембъл, финансов 
анализатор от Spreadex. „Макар че финансовият директор опита да подчертае, че резултатите са малко по-добри от 
междинните прогнози, те бяха достатъчно лоши, за да изплашат инвеститорите“, добавя той. 
Акциите на Santander, най-големият кредитор в Еврозоната по пазарна стойност, поевтиняха с 4,39%, след като банката 
отчете 75-процентов спад на нетната печалба до 501 млн. евро заради слабото представяне на британския и бизнес. 
Книжата на швейцарската Credit Suisse поевтиняха с 3,15%, след като банката публикува предпазлива прогноза за 2020 г. 
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. 
Същевременно с това автомобилният индекс SXAP се повиши с 0,43% и достигна най-високото си ниво от шест месеца, 
след като италианско-американската автомобилостроителна компания Fiat Chrysler потвърди, че води преговори за 
сливане с френската автомобилна група PSA(Peugeot-Citroen). Книжата на Fiat Chrysler и PSA поскъпнаха съответно с 9,65% 
и 6,02%. Книжата на Renault, която по-рано тази година води неуспешни преговори за сливане с Fiat Chrysler, поевтиняха с 
4,82%. 
„Сделката има логика от географска гледна точка, имайки предвид силната позиция на FCA в Северна Америка и на PSA в 
Европа, Азия и останалата част на света“, коментира Мартино де Амроги от Equita. 
Погледите на инвеститорите днес остават насочени към САЩ, където по-късно Федералният резерв трябва да обяви 
решението за паричната и лихвена политика си политика. Анализаторите очакват централната банка на САЩ да понижи 
лихвите с 25 базисни пункта. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса се понижиха във вторник, докато вниманието на инвеститорите бе 
наасочено към заседанието на Федералния резерв на САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 19,39 пункта, или 0,07%, до 27 071,42 пункта.  Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 49,14 пункта от стойността си, или 0,59%, завършвайки сесията при ниво от 
8 276,85 пункта. Широкообхватният Standard & Poor’s 500 отчете спад от 2,53 пункта, или 0,08%, до 3 036,89 пункта, слагайки 
край на серията от 4 дни на ръст. В понеделник той достигна рекорд от 3 039,42 пункта. 
Днес се очаква централната банка на САЩ да намали лихвите с 25 базисни пункта. Това ще бъде третото поредно 
намаляване на лихвите на Фед от началото на годината. 
„Макар че очакваме по-разхлабена парична политика в подкрепа на икономиката , не смятаме, че новото понижение на 
лихвите ще се отрази по значителен начин на акциите. По0ниските ставки вероятно няма да предизвикат рязко 
възстановяване на пазарите, тъй като търговската несигурност е причината за по-предпазливия подход на инвеститорите“ 
, коментира Марк Хефеле от UBS. 
Междувременно продължава и сезонът на отчетите, като Alphabet разочарова с по-слаби от очакваното резултати. 
Книжата на компанията поевтиняха с 2,20%, след като тя обяви печалба от 10,12 долара на акцията при очаквани 12,42 
долара на акция. 
Позитивни новини дойдоха от фармацевтичният сектор, където корпоративните отчети на Merck и Pfizer надминаха 
пазарните прогнози. Акциите на двете компании поскъпнаха съответно с 3,53% и 2,49%. 
До момента 78% от компаниите от S&P 500, които са представили финансовите си резултати за тримесечието, са надминали 
очакванията на анализаторите. 
Понижения в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха днешната сесия в червената територия на фона 
на новите спънки около споразумението между САЩ и Китай и очакваното понижение на лихвите на Фед. 
През последните дни представители на САЩ, включително и президентът Доналд Тръмп, многократно заявиха, че е бил 
постигнат сериозен напредък по финализирането на „първата фаза“ на търговската сделка с Китай, но вчера Ройтерс 
съобщи, че тя вероятно няма да бъде подписана по време на  предстоящото през ноември заседание на Азиатско-
тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК). „Целта ни е да подпишем в Чили, но понякога текстовете не стават 
готови на време“, коментира американски представител пред Ройтерс. 
Същевременно Китай отново обвини Вашингтон в „икономически тормоз“, след като американските регулатори 
предложиха да бъде спряно финансирането за китайско оборудване в телекомуникационните мрежи на САЩ. 
На този фон бенчмаркът в континентален Китай Shanghai Composite се понижи с 14,86 пункта, или 0,50%, до 2 939,32 пункта, 
докато по-малкият Shenzhen Composite изтри 14,07 пункта от стойността си, или 0,86%, завършвайки сесията при ниво от 1 
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628,62 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 119,05 пункта, или 0,44%, до 26 667,71 пункта. Книжата на 
PetroChina поевтиняха с 1,96%. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 отечете спад от 131,01 пункта, или 0,57%, до 22 843,12 пункта, 
следвайки загуби в технологичния сектор, където акциите на NEC и Softbank поевтиняха съответно с 5,38% и 1,46%. Книжата 
на Fast retailing, собственик на веригата за дрехи Uniqlo, поевтиняха с 2,24%. 
Южнокорейският измерител Kospi се понижи с 12,42 пункта, или 0,59%, до 2 080,27 пункта, като акциите на SK Hynix 
поевтиняха с 1,81%. В Австралия ASX 200 записа спад от 55,90 пункта, или 0,83%, до 6 689,50 пункта, като книжата на BHP и 
Rio Tinto поскъпнаха с 1,15% и 1,08%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 0,76 пункта, или 0,14%, до 555,52 пункта. BGBX40 се понижи с 0,03 пункта, или 0,03%, до 109,03 пункта. BGTR30 
изтри 0,41пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки ниво от 495,45 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,19 пункта, или 
0,15%, до 127,48 пункта. 
 
√ Фейсбук прие да си плати заради скандала с компанията "Кеймбридж аналитика"  
Най-голямата онлайн социална мрежа в света, Фейсбук, се съгласи да плати глоба от 500 000 лири (643 000 долара) по 
дело, свързано със скандала с компанията Кембридж Аналитика (Cambridge Analytica), като обаче не призна никаква 
наказателна отговорност по случая, предаде Асошиейтед прес.  
Глобата беше определена от британския независим регулаторен орган, който следи да не се накърнява общественият 
интерес при разпространяването на информация. Той стигна до извода, че социалната мрежа е използвала лична 
информация на потребители по нечестен начин, като я е разкрила и е дала достъп до нея на разработчици на онлайн 
приложения, без да е налице информирано съгласие на потребителите, съобщава БТА.  
Фейсбук подчерта, че британската служба по информация не е открила, че данните наистина са били прехвърлени на 
Кембридж Аналитика, сред чиито клиенти през 2016 г. е бил и Доналд Тръмп по време на кампанията си за президентските 
избори в САЩ.  
Юрисконсултът на Фейсбук Хари Кинмонт каза, че компанията е "направила големи промени" в платформата след този 
случай и "значително ограничава информацията, до която разработчиците на приложения биха имали достъп" 
 
√ Германия понижи прогнозата си за данъчните приходи догодина  
Германското правителство понижи прогнозата си за данъчните приходи догодина с 1,7 млрд. евро (1,9 млрд. д.) спрямо 
предишните оценки на фона на по-неблагоприятните перспективи за най-голямата европейска икономика, предаде 
Асошиейтед прес.  
Очаква се приходите на федералните, провинциалните и местните власти през 2020 г. да достигнат 816,4 млрд. евро 
спрямо 796,4 млрд. евро през текущата година, сочи шестмесечната оценка на данъчни експерти. Оценката, публикувана 
през май обаче, бе за по-голямо увеличаване на показателя, посочва БТА.  
Очаква се данъчните приходи да продължат да нарастват през 2021, 2022 и 2023 година. Общото увеличаване обаче ще 
бъде с 8 млрд. евро по-малко от прогнозираното по-рано.  
Прогнозите за икономическия растеж на Германия бяха понижавани няколко пъти тази година, припомня АП. Очаква се 
икономиката на страната през период юли-септември да се свие за второ поредно тримесечие, което ще означава 
техническа рецесия 
 
√ Румъния даде ново предложение за еврокомисар. Фон дер Лайен го отказа  
Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не приема новото предложение на 
румънското правителство за поста европейски комисар, съобщава информационният сайт Зиаре, позовавайки се на 
европейски източници. 
Лявото правителство на Виорика Дънчила, което бе свалено от власт с вот на недоверие в началото на месеца, предложи 
бившия министър по европейските въпроси Виктор Негреску за еврокомисар на Румъния, предаде БТА. 
Според източниците на Зиаре, Урсула фон дер Лайен смята за неприемливо новото предложение, тъй като идва от страна 
на един уволнен премиер и по тази причина е лишено от легитимност. 
В официално изявление на Европейската комисия, изпратено до изданието, се отбелязва, че "новото предложение, 
направено от преходното правителство, очевидно не е подкрепено от президента на Румъния". 
Дипломатическата практика не позволява на ЕК да отхвърли кандидатурата на Негреску с документ, което означава, че 
Фон дер Лайен просто няма да я приема, а ще изчака номинация от новото правителство в Букурещ, което ще бъде 
гласувано в парламента на 4 ноември. 
 
Kaпитал 
 
√ Започва предприемаческата програма на Американския университет в България 
Американският университет в България (АУБ) започва акселераторска програма, насочена към настоящи студенти и 
наскоро завършили такива, които имат желание да развият собствен бизнес. Elevate AUBG Accelerator Program започва в 
началото на ноември, а целта й е да помогне на младите предприемачи да превърнат идеите си в работещи стартиращи 
компании. 
Програмата е с продължителност четири месеца, по време на които участниците ще преминат през обучения и менторски 
срещи с предприемачи и бизнес лидери от страната. Зад концепцията на акселератора стои Даниел Томов, който освен че 
е възпитаник на АУБ, е и един от партньорите във фонда за рискови инвестиции Eleven. От университета коментират за 
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"Капитал", че екипът на Eleven ще помага на участниците със съвети, менторство, осъществяване на контакти и споделяне 
на знания. 
Elevate AUBG Accelerator Program е насочена към настоящи студенти на АУБ, младежи, завършили преди не повече от пет 
години и студенти от други висши учебни заведения. Към момента в програмата са кандидатствали общо 10 екипа, като 
сред условията беше те да са съставени от между двама и четирима човека. Участниците, които ще продължат в програмата 
ще бъдат избрани след провеждане на интервюта, като целта на организаторите е да бъдат одобрени минимум пет и 
максимум десет екипа. 
Всеки от участниците ще получи финансиране от 5 хил. долара, осигурени от фонд с дарения от възпитаници и членове на 
Университетския съвет на АУБ. От университета коментират, че към момента фондът възлиза на 57 хил. долара. Целта на 
предприемаческата програма също така е да помогне и на АУБ, който ще получи 5% дял от всяка компания, основана в 
рамките на програмата. Всяка млада компания ще представи бизнеса си на т.нар. Demo Day в края на Elevate AUBG 
Accelerator Program. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Пари за пенсии и заплати в Бюджет 2020 - коментар на експертите 
- Расизъм на стадиона: ще спрат ли глобите футболното хулиганство? 
- Между обичаите и забавлението - ЗА и ПРОТИВ Хелоуин 
- Местни избори 2019: Славчо Атанасов преди втори тур за кметското място в Пловдив 

 
√ Предстоящи събития в страната на 31 октомври 
София 

- От 10.00 часа държавният глава Румен Радев ще участва в тържеството по случай завършването на випуск „Княз 
Александър I" - II смяна на Военна академия „Георги Стойков Раковски". 

- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 10:00 часа в Националния археологически музей заместник-министърът на образованието и науката Карина 

Ангелиева ще представи дейностите на музеите към БАН по програма „Образование с наука". В рамките на 
събитието ще бъде изнесен урок на второкласници от 18 СУ „Уилям Гладстон" по темите от учебния предмет 
Околен свят „Моето родно място" и „Забележителности в родното място". 

- От 11:00 часа в сградата на Главна дирекция „Национална полиция", ще се проведе пресконференция по 
откриване на кампанията Акция "Зима" 2019. На пресконференцията ще присъстват началникът на отдел „Пътна 
полиция" при Главна дирекция „Национална полиция" комисар Любомир Костадинов, председателят на Съюза на 
българските автомобилисти (СБА) инж. Емил Панчев, представители на Българския Червен кръст, Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация", Агенция „Пътна инфраструктура" и Държавна агенция "Безопасност на 
движението по пътищата". 

- От 11.00 часа в х-л „Хилтън", ще се проведе конгрес на Централноевропейската диабетна асоциация (CEDA) 
асоцииран с Международния дунавски симпозиум за 2019 г. 

- От 11.30 часа в „Пирогов" ще се състои дарение на иновативен апарат за дигностициране на астма в детска възраст. 
- От 18:30 часа пред Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Национално движение „Хан Кубрат" 

организира "Българският отговор на Хелоуин 2019". 
*** 
Белене. 

- От 11:00 часа в гр. Белене, ул. "Персин" №5, сградата на Дирекция на природен парк „Персина", ЧЕЗ-България ще 
представи проект за защита живота на птиците, опазване на биоразнообразието, както и за предпазване на 
мрежата от възникване на аварии и пожари в резултат от досега с тях. 

*** 
Бургас 

- От 11.30 часа в малката зала на ОДМВР-Бургас ще се проведе брифинг по повод стартиращата Акция „Зима". 
*** 
Дупница. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Общината ще бъде представен проектът за изграждане на Младежки център. 
*** 
Ловеч. 

- От 18:00 часа в салона на Ловчанско читалище „Наука 1870 г.", ще се проведе празнично тържество по повод Деня 
на народните будители. 

*** 
Пещера. 

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

*** 
Разград. 

- От 15.00 часа в ОДМВР-Разград ще се проведе пресконференция по повод предстоящата акция "Зима". 
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*** 
Смолян. 

- От 17:30 часа в залата на Държавен архив - Смолян ще бъде открита фотоизложба „Светът на Хайтов", посветена 
на 100 годишнината на писателя Николай Хайтов. 

- От 18,30 часа във фоайето на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов" ще се проведе инициативата 
„Творчески щрихи", посветена на 100 годишнината на писателя Николай Хайтов. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в залата на Международния младежки център, Община Стара Загора, Долап.бг и Международен 
младежки център Стара Загора организират срещи-разговори с видни земляци под надслов „Красивите лица на 
Стара Загора". 

*** 
Сливен. 

- От 11:00 часа, в сградата на ОДМВР-Сливен главен инспектор Илиян Николов, началник на сектор „Пътна полиция" 
при ОДМВР-Сливен, директорът на БЧК-Сливен Моника Сярова и председателят на СБА за Сливен Андон Андонов 
ще дадат брифинг във връзка с предстоящия зимен сезон и началото на Акция „Зима" 

 
 


