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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Econ.bg 
 
√ АИКБ с нови мерки за ограничаване на недекларираната заетост 
Борбата с недекларирания труд и неформалната икономика са сред приоритетите на ОП „Развитие на човешките 
ресурси“, по която ще се изпълнява проекта, но също така са и част от препоръките на ЕК, отправени към България  
Aсоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) започва работа по проект за намаляване на недекларираната 
заетост и неформалната икономика. Мерките се предприемат в партньорство със синдикати, работодатели и държавни 
институции. Подробности ще бъдат оповестени на пресконференция днес. 
Основната цел на проекта е да се ограничат практиките на нелоялно наемане на работа, да се работи за подобряване 
достъпа до заетост и качеството на работните места. 
Борбата с недекларирания труд и неформалната икономика са сред приоритетите на ОП „Развитие на човешките ресурси“, 
по която ще се изпълнява проекта, но също така са и част от препоръките на ЕК, отправени към България. 
Одобрените по програмата средства ще послужат за финансиране на специални изследвания и анализи на проявленията 
на сивата икономика. 
 
Cross.bg 
 
√ 400 млн. лв. губи хазната годишно от укрити доходи 
По данни на Националната агенция за приходите (НАП) всяка година хазната губи по 400 млн. лв. от укрити доходи.  
Над 70% от автосервизите и 60% от строителните предприемачи заплащат поне част от труда на работниците си под масата. 
Данните изнесе председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
За да се справи с проблема, бизнесът ще разработи специален индекс за измерването на недекларираната заетост, както 
и конкретни мерки за ограничаването и превенцията на явлението. 
Това ще стане чрез проект с продължителност 30 месеца, за 2,03 млн. лв., от които 1,72 млн. лв. европейско финансиране, 
а останалите - от бюджета. Основен партньор на АИКБ ще бъде КНСБ. 
Недекларираният труд е най-масовият и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до 
влошаване на качеството на работните места. 
Заради това АИКБ възнамерява да предложи конкретни нормативни промени, посочи Велев. 
"България е прекалено малка икономика, за да си позволим съществен дял на недекларираната заетост", каза Пламен 
Нанков. 
 
В. Монитор 
 
√ 70% от автосервизите плащат труда под масата 
За 10 години нелегалната заетост пада под средното за ЕС 
70% от автосервизите и 60% от строителните предприемачи заплащат поне част от труда на работниците си под масата. 
Това стана ясно по време на представяне на проекта финансиран от ЕС „Подобряване на достъпа до заетост и качеството 
на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. 
Нелегалното наемане на работа, по данни на НАП, нанася вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно на бюджета. 
По думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. „Според 
статистическия компонент на индекса „Икономика на светло“ два пъти по често се среща недекларираната заетост. Според 
работниците и служителите тя е 62-63%, а според работодателите по-малко - 41%, отчете той. Велев, уточни още, че 
нелегалното наемане на работа е основен елемент на сивата икономика и е най-масов неин елемент. „Усещането при 
наетите хора е, че сивите практики на пазара на труда са още по-масово проявление“, добави председателят на АИКБ. „В 
България няма дефиниция на нерегламентирана трудова заетост“, припомни той и цитира определението на ЕС: „Всяка 
платена дейност, законна по отношение на нейния характер, но не е декларирана пред публичните органи“. 
„Все още мними безработни се трудят нелегално. Освен това масово част от заплатите се плащат в плик и те не се 
декларират. По данни на анкети, в рамките на ЕС 11% от европейците са декларирали, че са закупували стоки произведени 
с недеклариран труд. Най-важното е да се създаде инструментариум за ефективна борба срещу сивата икономика“, смята 
Велев. 
Шефът на работодателската организация припомни подкрепата си, за предложеното от синдикатите за криминализиране 
на укриването на осигурителните плащания. „Направихме това, въпреки, че можеше да се прилагат мерките, касаещи 
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нарушението за подаване на декларации с невярно съдържание за платените осигуровки“, поясни той. „Няма информация 
за наказани работодатели“, каза Велев и припомни за мълчаливото съгласие на наетите работници с нерегламентираното 
наемане. Според него в условията на ниска безработица силната страна е работникът, а не работодателят. „За това трябва 
да се търсят и други решения“, призова той. 
По думите му, нереграментираното наемане изкривява пазара на труда, води до нелоялна конкуренция, ощетява се фиска 
и се влошава на качеството на работните места. 
Велев констатира обаче, че за последните почти 10 години и има подобрение, като най-силно е то в млечната 
промишленост и при производството на акцизните стоки - алкохол и горива. 
От своя страна зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова коментира, че ключовата роля на 
държавата и на социалните партньори за изсветляването на икономиката има една единствена цел - хората в България да 
имат по-високи доходи. "Комбинацията от мерки в последните 10 години дава своята роля и ефект", подчерта Русинова и 
се похвали, че страната ни е с под 16% недекларирана заетост или по-ниско средното за Европа. Тя отчете още, че от Главна 
инспекция по труда (ИА ГИТ) от началото на годината са извършени над 30 000 проверки и са установени над 32 000 
нарушения. Повече от половината от тях са свързани с нарушения на законодателството за заплащането на труда. 
Румяна Михайлова от ГИТ смята, че многото пълномощия дадени на инспекцията не дават възможност ведомството да 
изпълнява по-ефективно работата си. Тя припомни, че ГИТ вече отговаря и за фирмите изпаднали в несъстоятелност. 
Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков добави, че освен 70% сива икономика при автосервизите и 60% в строителството 
нивото й в леката промишленост е около 40 на сто, като нивото му е високо и в туризма и земеделието. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ ЦИК ще оповести окончателните резултати от втория тур на местните избори  
Очаква се днес Централната избирателна комисия да оповести официалните резултати от втория тур на изборите за местна 
власт. 
По-голямата част от Общинските избирателни комисии предадоха протоколите си още в рамките на вчерашния ден и те 
бяха обработени на 100%. От над 10 населени места обаче предупредиха, че ще донесат изборните си книжа във вторник. 
Въпреки това, очакванията са ЦИК да съобщи окончателните резултати много преди да изтекат законовите 48 часа, което 
е 20 часа тази вечер. 
 
√ Игнат Арсенов, КЗП: Следете цената на дадена стока преди очаквани промоции  
Много често търговците намаляват цената на застояла стока, не толкова търсена. Ето защо призовавам хората да следят 
по-отрано цената на продукт, който биха искали да си купят. Това заяви в Сутрешния блок Игнат Арсенов от Комисията за 
защита на потребителите. 
Често дадена стока не е осигурена в достатъчно количество, въпреки че е поставена на промоция. В други случаи цени на 
стоки се повишават изкуствено месец преди "промоция". 
При онлайн покупките се прилагат различни правила, намаленията трябва да бъдат спазвани. Когато се пазарува от 
интернет, е важно да не се попада на случайни сайтове. Важно е да направим проучване, защото може дори стоката да не 
пристигне. Онлайн и офлайн имаме права като потребители. Ако има нещо, което не ни харесва, винаги имаме 
потребителското право да откажем покупката в рамките на 14-дневен срок. 
 
√ Линдзи Хойл е новият председател на британската Камара на общините  
Лейбъристът Линдзи Хойл беше избран за председател на Камарата на общините на мястото на Джон Бъркоу. 
Хойл беше избран след четири тура с тайно гласуване. От 2010 година той беше заместник-председател на камарата. Сега 
той ще поеме ролята на арбитър в следващия състав на парламента след изборите на 12 декември и по време на 
излизането на Великобритания от Европейския съюз. 
 
News.bg 
 
√ София, Варна и Пловдив с най-много издадени разрешителни за строеж 
През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 630 жилищни сгради 
с 9 018 жилища в тях и 1 110 322 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 23 административни сгради/офиси с 58 419 кв. м 
РЗП и на 1 188 други сгради с 694 726 кв. м РЗП. 
Това сочат данните от проучването на Националния статистически институт. 
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 2.5%, броят на 
жилищата в тях - с 6.6%, а общата им застроена площ - с 3.0%. Издадените разрешителни за строеж на административни 
сгради намаляват с 25.8%, а тяхната РЗП - с 6.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано 
нарастване с 1.7%, а при общата им застроена площ - с 18.0%. 
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В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 
1.7%, жилищата в тях - с 4.3%, а разгънатата им застроена площ - с 5.4%. 
Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП регистрират спад съответно с 37.8 
и 72.5%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 1.6%, а разгънатата им застроена площ - с 
1.8%. 
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 263, Варна - 
203, Пловдив - 187, София - 132, и Благоевград - 111. 
Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 839, Варна - 1 385, Пловдив - 859, Бургас 
- 646, и Кърджали - 521 (табл. 1 от приложението). 
През третото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 1 156 жилищни сгради със 7 021 жилища в тях и с 908 670 кв. м 
обща застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 12 301 кв. м РЗП и на 666 други сгради с 390 746 кв. м РЗП. 
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.9%, но жилищата в тях се увеличават с 24.3%, 
както и разгънатата им застроена площ - с 25.2%. 
Броят на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 45.8 и 58.9%. 
Започнатите други видове сгради са повече със 7.1%, докато тяхната РЗП е по-малко с 14.7%. 
В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 11.4%, жилищата в тях - с 
18.6%, а разгънатата им застроена площ - с 36.2%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 55.2%, а 
тяхната РЗП - с 84.9%. 
Започнатите други видове сгради са повече с 4.4%, докато общата им застроена площ е по-малко с 12.9%. 
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 200 жилищни и 67 други сгради; София 
(столица) - 198 жилищни, 3 административни и 28 други сгради; Варна - 138 жилищни и 37 други сгради; София - 83 
жилищни и 51 други сгради; Стара Загора - 58 жилищни и 61 други сгради. 
 
Investor.bg 
 
√ Започва европейско подпомагане на нови производители на аквакултури 
Общият бюджет на програмата е над 5,487 млн. лева, минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за 
един проект е 30 хил. лева, а максималната – 850 хил. лева 
В земеделското министерство започва прием на проекти по мярка "Насърчаване на нови производители на аквакултури, 
развиващи устойчиви аквакултури" от Програма за морско дело и рибарство на ЕС, съобщи пресцентърът на МЗХГ. 
Бенефициенти могат да бъдат нови производители, които притежават професионални умения и компетентност при 
навлизане в сектора. Общият бюджет по приема е над 5,487 млн. лева. 
От МЗХГ уточняват, че минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за едно проектно 
предложение е 30 хил. лева, а максималната – 850 хил. лева. 
Възможното съфинансиране на проектите е до 50%. За операции, осъществявани от предприятия, които не са малки и 
средни, съфинансирането е до 30% от цената им. 
Допустими за финансиране са инвестиции в изграждане на нови басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на 
риба и други водни организми, както и реконструкция и модернизиране на съществуващи обекти. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 часа на 3 февруари 2020 г. 
 
√ По-лесно ще се регистрират личните стопанства тип „заден двор“ 
За по-голяма биосигурност ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на ферми, няма 
да обслужват и лични стопанства 
Режимът за регистрация на личните стопанства тип „заден двор“ ще бъде облекчен и безплатен. Това предвиждат промени 
в Закона за ветеринарномедицинската дейност, публикувани за обществено обсъждане, съобщи пресцентърът на 
земеделското министерство. 
Предвижда се регистрацията да става с представяне на нотариален акт или удостоверение за търпимост, което се издава 
от кметството на населеното място. Отпада изискването стопаните на лични стопанства да подават лично заявление за 
регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). То може да се подава при кмета или кметския 
наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок да го предостави  в ОДБХ, посочиха от МЗХГ. 
От министерството на Десислава Танева уточняват, че законодателните измененията се правят заради усложнената 
епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в 
България.  
С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и 
ползвателите на животновъдни обекти. Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с 
цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране 
на заразата. 
Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти ще трябва да спазват изискванията за идентификация на 
животните, опазване на здравословното им състояние, както и да имат документи за движениетоим към животновъдните 
обекти. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват 
определени изисквания при населване на животновъдните обекти, настояват от МЗХГ. 
Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено 
населено място. Това ще стане чрез въвеждане на териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани 
ветеринарни лекари, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 
болести по животните и зоонози. 
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С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори 
за профилактика със собственици на ферми, да сключват контракти и със собственици на лични стопанства. Предвижда се 
честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура. 
 
В. Moнитор 
 
√ България със специална награда за културен туризъм 
България взе специална награда в международен конкурс за устойчив културен туризъм, стана ясно от съобщение на 
Европейската комисия по пътуванията (ETC). 
Наградите се организират ежегодно като тази година получените заявления са 55 от общо 19 страни. 4 от тях не са в 
Европейския съюз (ЕС). Спрямо миналата година има 2 заявления по-малко, но сега участниците са повече. Конкурентите 
се състезават в 8 категории, сред които са „Нематериално наследство“, „Интерпретация на наследството“, 
„Гастрономически туризъм“ и „Иновации и дигитализация“. България бе финалист именно в последната като за целия 
конкурс от страната ни има само едно подадено заявление. "Тази категория бе една от най-популярните", казаха от 
комисията пред „Монитор“. Страната ни кандидатства с дигитализирана версия на „Акве Калиде – любимите бани на 
императори, царе и султани“ - проект на Регионалния исторически музей в Бургас. 
Победители в категорията обаче станаха Словения, Италия и Хърватия, но България успя да получи специалната награда 
от журито, състоящо се от експерти от Европейската мрежа за култура и туризъм (ECTN), ETC, Европейската комисия и други. 
 
√ ЕС разследва френски супермаркети за ценови картел 
Европейската комисия разследва две от най-големите вериги супермаркети във Франция - Casino и Intermarche, по 
подозрения, че може да са се договорили тайно да поддържат изкуствено завишени цените, предадоха ДПА и АФП. 
През ноември 2014 г. двете групи за търговия на дребно Casino Guichard-Perracon и Les Mousquetaires създадоха смесено 
дружество за изкупуване на маркови продукти на по-добри цени, отбелязва ЕК. Обединението им обаче може да е 
преминало границите и да е довело до антиконкурентно поведение. 
ЕК е направила необявени проверки в двете компании през февруари 2017 г. и през май тази година като част от 
инициатива за проучване на подобни съюзи. Сега съответно ще разследва дали Казино и Интермарше са съгласували 
действията си по развитие на магазинните си мрежи и в ценовата си политика, съобщи Еврокомисията. Ако са нарушили 
правилата за конкуренцията в ЕС, компаниите могат да бъдат глобени с до 10% от оборота. 
 
БНР 
 
√ Близо 26 на сто от бюджета на НЗОК за догодина са предвидени за лекарства  
Близо 26 на сто от бюджета на Здравната каса за догодина са предвидени за лекраства и това ще позволи достъп на 
пациентите до иновативните терапии, включени в позитивния списък, каза пред "Хоризонт" проф. Илко Гетов, председател 
на Българския фармацевтичен съюз: 
"Разбира се, ние държим бюджетът да бъде балансиран, и също така в частта от резерв на бюджета да се вземе решение 
каква част би могла да се използва за покриването на здравноосигурителни плащания по отношение на лекарства, 
медицински изделия. Разгледахме бюджета, имаме решение на УС и сме склонни да го подкрепим". 
Проф. Гетов призова фармацевтичния бизнес да изплати на Здравната каса оставащите за последното тримесечие 90 
милиона лева от отстъпките за лекарствата от позитивния списък. 
 
√ Слабо подобрение на свиващата се промишлена активност в еврозоната през октомври  
Промишлената активност в еврозоната се подобри слабо през октомври, но продължава да се свива за девети пореден 
месец, показват окончателните данни от редовното бизнес проучване на агенция IHS Markit, които претърпяха слаба 
възходяща ревизия. 
Промишленият PMI индекс в еврозоната се повиши през октомври до 45,9 пункта при предварителен индекс, показващ 
негова стабилизация в 7-годишното септемврийско дъно от 45,7 пункта (най-ниското ниво на промишлена активност от 
октомври 2012-а година). Въпреки това подобрение индексът PMI продължава да се свива за девети пореден месец 
(индекс под ниво от 50,0 пункта), което е пореден ясен знак за продължаваща рецесия в промишлеността. 
Проучването продължава да показа трайна слабост в производството, новите промишлени поръчки и покупките. Отчетено 
е съкращаване на работните места в промишления сектор за шестия пореден месец, като темпът на съкращения е най-
рязък от началото на 2013 година. 
Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в агенция IHS Markit, заяви: "Сериозното низходящо движение, наред с лошите 
тенденции в заетостта и цените са особено разочароващи, предвид последните мерки за стимулиране на ЕЦБ, 
подчертавайки как новият ръководител на централната банка Кристин Лагард трябва особено добре "да поеме юздите" в 
труден момент за икономиката на еврозоната". 
Според него задържането на производството в еврозоната през октомври в едно от най-ниските нива от седем 
години означава, че промишленият сектор е на път да действа отново като сериозна спирачка пред растежа на БВП през 
четвъртото тримесечие. "Геополитическите опасения, вариращи от Брекзит до търговската политика на САЩ, продължават 
да създават несигурност, като допълнително отслабват както вътрешното търсене, така и експортните пазари", добави той. 
Последното проучването на IHS Markit отчита слабо ограничаване на промишления спад в Германия, влошаване на спад в 
Испания и Италия и промишлена експанзия единствено във Франция. 
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Германският промишлен PMI индекс се повиши през октомври до 42,1 пункта от 41,7 пункта месец по-рано и 
предварителен индекс на ниво от 41,9 пункта, но остава далеч под важната бариера от 50,0 пункта и недалеч от 
септемврийското най-ниско ниво от юни 2009-а година насам. 
Аналогичният индекс на Франция обаче нарасна през октомври до 50,7 пункта от 50,1 пункта през септември и над 
предварителен индекс на ниво от 50,5 пункта. 
Италианският промишлен PMI индекс пък се понижи до 47,7 от 47,8 пункта през септември, докато испанският аналогичен 
индекс падна до 6,5-годишно дъно от 46,8 пункта спрямо 47,7 пункта месец по-рано. 
 
√ Силен отскок на икономическите нагласи на инвеститорите в еврозоната през ноември до 5-месечен връх  
Нагласите на инвеститори и анализатори относно икономическото развитие в еврозоната и в глобален план се подобряват 
изненадващо рязко през ноември до най-високо ниво от месец май насам благодарение на сигнали за подем на азиатските 
икономики и на устойчивостта на американската икономика, показват резултати от последно проучване на компанията за 
пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорското доверие на Sentix, определен от проучване сред 1082 инвеститори в еврозоната, проведено 
между 31-ви октомври и 2-ри ноември, отскочи силно до -4,5 пункта от -16,8 пункта през октомври (най-ниското ниво на 
Sentix индекса от април 2013-а година насам) и доста над осреднената пазарна прогноза за индекс на ниво от -13,8 пункта. 
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, се подобри през ноември до -5,5 пункта от -
15,5 през октомври (най-ниско ниво от декември 2014-а година), докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи 
нарасна още по-рязко до -3,5 от -18,0 пункта месец по-рано. 
 

 
Управляващият директор на Sentix Манфред Хюбнер заяви: "Причината за тези подобрени настроения изглежда се дължи 
от една страна на Китай и на цяла Азия, изключвайки Япония, където данните сочат за начало на икономически подем, а 
от друга страна инвеститорите също така оценяват позитивно устойчивостта на американската икономика". 
"Последните данни за икономическите индекси на института Sentix дават надежда, че в еврозоната може да се 
предотврати по-дълбока рецесия", добави Хюбнер, отбелязвайки, че и паричната политика на Европейската централна 
банка оказва подкрепа на по-добрите инвеститорски нагласи относно икономиката на еврозоната. 
През септември ЕЦБ намали допълнително рекордно ниската отрицателна депозитна лихва до -0,50% и обеща да поднови 
от ноември програмата за покупки на еврооблигации, известна като "количествени улеснения", за 20 млрд. евро месечно, 
без да определи конкретен срок за тази програма, надявайки се по този начин да подкрепи слабо представящата се 
икономика на еврозоната. 
Федералният резерв на САЩ също намали през септември и след това отново през октомври основната си лихва с по 25 
базисни пункта до диапазона 1,50% - 1,75%, за да подпомогне поддържането на рекордно дългата в историята 
икономическа експанзия в страната. 
Дори проучването само в рамките на Германия, чиято икономика досега беше доста негативно повлияна от слабостта в 
промишления сектор, показва солидно подобрение, като общият немски Sentix индекс нарасна през ноември до -6,5 
пункта от -19,4 пункта през октомври (най-ниско ниво от юли 2019-а година). 
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в Германия, се повиши до -8,3 пункта от -18,0 пункта месец 
по-рано (най-ниско ниво от ноември 2009-а година), докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи нарасна до -4,8 
пункта (най-високо ниво от май 2019-а година) спрямо -20,8 пункта през октомври. 
Аналогичното проучване за САЩ също показва подем на инвеститорските нагласи относно американската икономика, като 
съответният общ Sentix индекс нарасна през ноември до най-високо ниво от май 2019-а година от 8,7 пункта спрямо -4,1 
пункта през октомври, когато удари най-ниско ниво от август 2012-а година. Индексът на текущата оценка скочи до 24,8 
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пункта от 12,0 пункта през октомври, докато Sentix индексът на икономическите очаквания в бъдеще нарасна през ноември 
до -6,3 пункта (най-високо ниво от мах 2019-а) спрямо -19,8 пункта месец по-рано (най-ниско ниво от януари 2019-а). 
Глобалният Sentix индекс на икономическите нагласи на инвеститорите нарасна през ноември до 3,0 пункта от -6,3 пункта 
през октомври (най-ниско ново от декември 2011-а година), като индексът на текущата икономическа оценка скочи до 6,9 
от -0,3 пункта месец по-рано (най-ниско ниво от февруари 2016-а), а индексът на бъдещите очаквания нарасна до -0,7 от -
12,1 пункта, достигайки най-високо ниво от май 2019-а насам. 
Аналогично на всички тези проучвания, инвеститорските нагласи и в рамките на страните от Източна Европа също бележат 
подобрение, като общият Sentix индекс се повиши до -1,8 от -10,4 пункта през октомври (най-слабо ниво от март 2016-а), 
индексът на текущата икономическа ситуация - до -1,0 от -7,8 пункта (най-ниско ниво от октомври 2016-а), а индексът на 
бъдещите икономически нагласи нарасна до -2,5 от -13,0 пункта, достигайки по този начин най-високо ниво от май тази 
година. 
 
√ Ръст на европейските акции към близо двегодишни върхове 
Борсовите индекси на Уолстрийт се подготвят да щурмуват нови рекордни върхове  
Европейските акции поскъпват към близо двегодишни върхове, задълбочавайки възходящото движение от предходната 
сесия на търговия с оглед на подновения инвеститорски оптимизъм относно хода на търговските преговори САЩ-Китай и 
САЩ-ЕС, визирайки коментарите на американския търговски министър Уилбър Рос. 
Водещите фондови на основните борси на стария континент нарастват с около и над 1%, намирайки допълнителна 
подкрепа и от последно проучване на агенция Sentix, показващо рязък отскок на икономическите нагласи на европейските 
инвеститорите през ноември. В същото време инвеститорите сякаш игнорират окончателните резултати от редовното 
ежемесечно проучване на IHS Markit, показващи свиване на промишлената активност в еврозоната за девети пореден 
месец. 
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 нараства с 0,9% и веч есе търгува в най-високо ниво от януари 2018-а година 
насам. 
Все по-ясните сигнали за предстоящо подписване на "първата фаза" от търговска сделка между Вашингтон и Пекин се 
отразява доста позитивно на тарифно зависимите европейски минно-добивни компании, чийто подиндекс SXPP (STOXX 
Europe 600 Basic Resources Index) се повишава с 2,5%. 
Скок с над 3% бележи и подиндекса на автомобилния сектор SXAP (STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index), който 
продължава да намира подкрепа от сливането на Fiat Chrysler с Peugeot, както и от коментарите на Уилбър Рос, че САЩ 
могат да отложат планираното увеличение на митата върху вноса на европейски автомобили. 
Акциите на BMW поскъпват с 2,8%, тъй като германския автомобилостроител е и най-големият износител на автомобили 
за САЩ. Само месец по-рано компанията предупреди, че ескалация на търговската война може да заплаши работните 
места в нейния завод в Южна Каролина, която изнася близо 70% от своето производство. 
Ръст с близо 9% бележат акциите на Siemens Healthineers, след като немската медицинска технологична компания отчете 
по-добри от очаквано печалби през последното тримесечие. 
Основният индекс на борсата във Франкфурт DAX 30 се повишава с 1,3% към 13 127 пункта, достигайки най-високо ниво от 
юни 2018-а година, докато френският индекс CAC 40 нараства с 1% към най-високо ниво от началото на 2007-а година 
насам. 
Британският индекс FTSE100 също се повишава с около 1% и се търгува в най-високо ниво от началото на миналия месец 
(от 1-ви октомври насам) благодарение отчасти на поскъпване на акциите на International Consolidated Airlines Group с 1,4%, 
след като компанията-майка на British Airways обяви, че закупува испанския превозвач Air Europe за 1 млрд. евро. 
Скок със 7,75% регистрират акциите на Ryanair Holdings, тъй като голямата ирландска нискотарифна самолетна компания 
също пред по-силни от очакваното данни за нетната печалба през последните шест месеца. Рязкото поскъпване на нейните 
акции допринесе за повишение с 1,56% на общия фондов индекс на борсата в Дъблин. 
Фючърсите на основните американски индекси също бележат поредно повишение преди старта на търговията на 
Уолстрийт, като фючърсите на DJIA нараства със 125 пункта (с 0,46%) след петъчен ръст с 1,11%. Под този начин и индексът 
на сините чипове DJIA е на път да достигне през настоящата седмица рекордни върхове подобно на индексите S&P500 и 
Nasdaq Composite, които приключиха петъчната търговия със солидни повишения съответно с 0,97% и с 1,13%, достигайки 
исторически нива след доста добрия доклад за състоянието на американския трудов пазар през октомври. 
Преди старта на днешната търговия фючърси на S&P500 се повишава с 0,5%, а на Nasdaq100 - с 0,6% и се очаква да достигнат 
по време на редовната търговия на Уолстрийт поредни рекордни върхове. 
 
√ САЩ официално известиха ООН за оттеглянето си от Парижкото споразумение  
Съединените щати са подали официално уведомление до Организацията на обединените нации за намерението си да се 
оттеглят от Парижкото споразумение за климата, съобщи Държавният департамент.  С тази стъпка Вашингтон дава ход на 
процедура, която ще отнеме една година, пояснява "Ройтерс". 
В съобщението към ООН американският държавен секретар Майк Помпейо подчертава, че споразумението е 
"несправедливо икономическо бреме" върху икономиката на Съединените щати. 
Парижкото споразумение от 2015 година за първи път обедини близо 200 държави зад една обща кауза - ограничаване на 
глобалното затопляне и свързаните с него екологични, демографски и икономически заплахи. 
Съединените щати - един от водещите замърсители - обявиха намерението си да се оттеглят от пакта за климата броени 
месеци, след като Доналд Тръмп пое президентския пост през 2017 г. 
Същевременно президентите на Франция и Китай - Еманюел Макрон и Си Цзинпин, ще подпишат договор, който съдържа 
формулировка за "необратимост" на Парижкото споразумение за климата. Това съобщи служител във френското 
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президентство, който придружава Макрон на официалното му посещение в Китай. Пред репортери в Шанхай пожелалият 
анонимност служител изрази съжаление за решението на САЩ да се оттеглят от споразумението. 
 
√ Испанският крал Фелипе е на посещение в Барселона, посрещнаха го протести  
Няколко хиляди демонстранти протестираха днес срещу посещението на испанското кралско семейство в Барселона, 
столицата на автономния регион Каталуния, разтърсван от седмици от сепаратистки протести, предаде "Ройтерс". 
Крал Фелипе, съпругата му Летисия и двете им дъщери присъстваха днес на церемония в Барселона за връчването на 
наградите за млади дарования на фондацията "Принцесата на Жирона". Целият район около мястото на церемонията беше 
със засилено полицейско присъствие, а подстъпите към него бяха отцепени. 
Протестиращите удряха тенджери и скандираха "Каталуния няма крал!". 
Някои гориха портрети на краля. 
Част от демонстрантите крещяха обидни възгласи срещу присъстващите на церемонията, докато търсеха начин да 
заобиколят полицейските заграждения, съобщи репортер на "Ройтерс". 
Долорс Агилера, 70-годишна жена, заяви, че присъствието на краля в Барселона е провокация. 
"В затворите има политически затворници. Не можем да приемем това", каза тя. Агилера имаше предвид осъдените на 14 
октомври деветима сепаратистки лидери за ролята им при неуспешния опит за независимост на Каталуния през 2017 г. 
Присъдите предизвикаха вълна от протести в автономната област, при която демонстрантите често влизаха в сблъсъци с 
полицията, блокираха пътища и подпалваха кофи за боклук и превозни средства. 
"Станахме републиканци, защото Мадрид ни третира като колония", каза съпругът на Агилера, 68-годишният пенсионер 
Антони Гонсалес. Независимостта е единственият път пред областта, добави той. 
Пламналата с нова сила каталунска криза също така усложни още повече фрагментирания политически пейзаж в Испания 
в момент, в който тя се готви за четвъртите за последните четири години избори и от месеци е без нормално 
функциониращо правителство, отбелязва Ройтерс. 
 
В. Дума 
 
√ Заплатите в публичните фирми ще се гласуват от всички акционери  
Възнагражденията и тантиемите на ръководните органи на публичните дружества - управителните и надзорните им съвети, 
както и срокът, за който те ще ги получават, вече ще се гласуват от общото събрание на акционерите, в което на практика 
влизат всички акционери на дружеството. Това е записано в проект на промени на Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа, който е пуснат за обществено обсъждане.  
Друга важна промяна в това отношение е, че всяко публично дружество приема и прилага политика за възнагражденията 
на членовете на управителните и контролните му органи, които се описват в наредба, като политиката се гласува от първото 
редовно годишно общо събрание на акционерите, веднага след като дружеството придобива статут на публично, т.е. 
емитира акции на борсата. Освен това гласуваната от акционерите политика за възнагражденията и наредбата 
задължително се предоставят на Централния депозитар. 
Мотивът за тази и някои други промени в закона, който регулира публичните дружества у нас, е, че така се приема в нашето 
законодателство промяна на европейска директива, направена през 2017 г. С нея се целеше да се насърчи дългосрочната 
ангажираност на всички притежатели на акции в публичните дружества, както и да се оживи търговията с акции на 
фондовата борса. За тази цел в закона се правят още ред промени, които улесняват достъпа на всички акционери до 
информация за дейността на дружеството.  
Приема се и изцяло нов начин за оповестяване на свикването на Общо събрание на акционерите. Според промените 
например гласуването на акционер по електронен път задължително трябва да бъде преброявано и приемано от общото 
събрание. 
 
√ Доматите си остават номер 1 на оранжерийното производство  
Основен дял в оранжерийното производство в нашата страна заемат доматите. На тях се падат близо половината от цялата 
парникова продукция. Доматите полско производство са с най-много фалшиво декларирани площи по обвързана 
подкрепа.  
През последните пет години производството на оранжерийни домати постоянно се разширява, стана ясно от новия 
бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). По данни на земеделското министерство 
през миналата година 3,4% от обработваемата земя в страната е използвана за производство на зеленчуци. Това означава, 
че площите се увеличават. Година по-рано техният дял е бил 2,2%.  
Положителното изменение се дължи предимно на увеличението в размера на откритите площи - от 73,8 хил. хектара на 
107,8 хил. хектара, допълва CAPA. Според експертната оценка през тази година има общо намаление на производството 
на плодове и зеленчуци, което ще доведе до отрицателен търговски баланс във външната търговия с преработени плодове 
и зеленчуци - вносът ще надхвърли износа ни. 
 
√ Над 20 кораба блокирани край Свищов заради ниско ниво на Дунав  
Над 20 кораба са блокирани край Свищов заради драстично понижаване нивото на река Дунав. Плаването е затруднено 
заради образувалите се плитчини край остров Белене, съобщи Нова тв.  
Нивото на реката е паднало до кота минус 6 см. като понижението за година е около 7 метра. Според пристанищни 
работници, през последните 10 години само веднъж е имало подобен случай заради продължително засушаване. 
Заради създалата се ситуация се е наложило кранове да претоварват стока от пълни на празни шлепове. Подемните 
машини прехвърлят превозвани дървесина, въглища и палети с промишлени стоки. 
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В. Банкерь 
 
√ Чешкият бизнес препоръчва повече индустриални зони 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще има среща с колегата си от Чехия Томаш 
Петържичек, съобщиха от външното министерство. Това е първо посещение на министър Петържичек в България. 
Екатерина Захариева и Томаш Петържичек ще разговарят на четири очи относно състоянието и перспективите на 
двустранните икономически и политически отношения. 
По програма после ще участват в пленарната среща на двете делегации. След 13 часа Екатерина Захариева и Томаш 
Петържичек ще направят изявления. 
Търговско-икономическите връзки между България и Чешката република се развиват по възходяща линия в последните 
осем години, а през 2017-а стокообменът прескочи и един милиард евро. Това става ясно от данните от Министерството 
на икономиката. 
През миналата година износът бе на стойност 604.56 млн. евро, което отрежда 13 място на Чехия в експортната ни листа и 
увеличение с 10.6 на сто. Вносът пък е за 764.35 млн. евро, или 14 място сред страните вносителки у нас и ръст от 11.9 на 
сто. Стокообменът, който е бил 1.369 млрд. евро, отбелязва увеличение с 11.3%, а относителният дял на Чехия е 2.1% от 
целия ни стокообмен. Търговското салдото обаче е все отрицателно за нашата страна. 
Най-важните стоки в износа ни са: жици, кабели и други изолирани електрически проводници, електрическа енергия, 
(прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, столове и седалки, 
радиатори и други. 
От Чехия у нас идват пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на 
хора, електрически апарати, електрическа енергия, медикаменти и други. 
Налице е потенциал за повишаване на износа в областта на машиностроенето, включително автомобилостроене (части и 
елементи за машини и автомобили), електрониката и електротехниката, хранително-вкусовата и текстилната и 
трикотажната промишленост. 
Благоприятната тенденция продължава и през тази година. През първото тримесечие има ръст и при износа и при вноса, 
а стокобменът е за 369.43 млн. евро или със 17.1% повече спрямо същия период на миналата година. А според експертите 
при това положение е възможно да бъде надскочен рекордният стокообмен от 2018-а, който беше 1.369 млрд. евро. 
За периода 1996-2016 г. преките брутни чуждестранни инвестиции от Чехия са в размер на 1.414 млрд. евро, с което 
страната заема място сред първите дванадесет в класацията на инвеститорите. След корекциите и изтеглянето през 
годините към края на 2018 г. нетните чешки инвестиции у нас са 583.1 млн. евро, по данните на БНБ. 
Двете страни са традиционни партньори, като има значителен потенциал и за разширяване на сътрудничеството, особено 
в секторите автомобилостроене, информационни технологии, медицина, фармация, хранително-вкусова промишленост и 
селско стопанство. България е един от най-големите партньори на Чешката република, като съществуват реални 
възможности за български фирми да бъдат подизпълнители на чешки компании. 
Над 140 чешки компании pаботят с Бългopия и pеализиpат cвоята пpодyкция на нашия пазаp. Сред 100-те най-големи 
фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България, с чешко участие (по данни на Българска агенция за инвестиции) 
са: "ЧЕЗ България" АД (собственост на CEZ a.s.). Energo Pro - България, което през юли 2012 г. купи бизнеса на немската 
"Е.ОН България", но притежава и няколко ВЕЦ-а. 
Значителни инвестиции са извършени и от: групата "Корадо" в завода за отоплителна техника "Корадо-България" АД - 
Стражица, "Прамет" - в завода за феритни и магнитни материали "Феромагнит" - Перник, "Нютон груп" - консултантска 
дейност, финансов мениджмънт. Чешки инвестиции има и в сферата на туризма - основно в хотелиерството. 
Чешките инвеститори препоръчват да се обърне повече внимание на развитието на индустриалните зони, както и да се 
дават повече средства за развитието на инфраструктурата на тези зони, за да могат потенциалните инвеститори, които 
дойдат в България, да си намират по-лесно място и да могат да започнат по-лесно своя бизнес. Когато тези неща станат 
факт, те ще бъдат от голяма полза - както за България, така и за чуждестранните инвеститори. 
България е позната и на чешките туристи, които през последните години отново я преоткриват като дестинация за почивка. 
Забелязва се завръщане на чешките туристи по нашето Черноморие. За 2018 г. чешките туристи у нас са били 204 732, което 
означава 13 място сред всички гости у нас (или 6 място в ЕС), като има увеличение с 6% на годишна база. Българските 
туристи посетили Чехия за периода са 101 917 души, това е 13 място в общия брой пътували и увеличение с 5.9 на сто. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Новото румънско центристко правителство спечели вот на доверие в парламента  
Центристкото правителство на малцинството на Румъния начело с Лудовик Орбан спечели вот на доверие в парламента, 
отключвайки процеса по номиниране на нов кандидат за еврокомисар на страната, предаде "Ройтерс". 
"Мина с 240 гласа", каза депутат пред репортери. Правителството на Орбан, което ще замени отиващия си кабинет на 
Виорика Дънчила, се нуждаеше от 233 гласа, за да спечели вота. 
Новата Европейска комисия трябваше да встъпи в длъжност на 1 ноември, но политическите промени в Букурещ попречиха 
на номинирането на нов кандидат за комисар, което отложи срока за началото на декември. 
Правителството на Дънчила беше свалено с вот на недоверие през октомври. 
В проекта за програма на управлението на лидера на Националлибералната партия се казва, че той ще се опита бързо да 
прокара ревизия и коригиране на "токсични" данъчни и правосъдни мерки, предприети от сваленото правителство през 
последните 3 години. В програмата Орбан посочва също, че разчита на бързо одобрение в парламента на бюджета за 
следващата година. Той обещава и овладяване на фискалния дефицит, който е под позволените от правилата на ЕС 3% от 
БВП. Новият кабинет ще е на власт до провеждането а парламентарни избори следващата година. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/24/3981229_v_rumuniia_podgotviat_burza_otmiana_na_sporni_sudebni/
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√ Брюксел се защити от твърдения за злоупотреби със земеделските субсидии на ЕС  
Европейската комисия вчера се защити от твърденията, че значителен дял от земеделските субсидии в ЕС отива в 
джобовете на политиците и местните силни на деня, особено в Централна и Източна Европа, предаде ДПА. 
Парите за земеделие са най-голямото перо от разходите на ЕС. Отделените за тази цел средства възлизат на общо 36 
процента от бюджета на съюза за 2019 година или 58.4 милиарда евро. 
След няколкомесечно разследване в. "Ню Йорк таймс" написа в неделя, че в страни като Унгария и Чехия голям дял от това 
финансиране се използва от властимащите за обогатяване или защитаване на политически интереси. Еврокомисията 
определи написаното като прекалено и заяви, че прави всичко по силите си, за да се бори с измамите. 
За 2018 година, по данни на Европейската сметна палата, нивото на грешки при директните плащания е под 2 процента, 
което се приема за незначително, заяви говорителят на ЕК Даниел Росарио. Комисията има нулева търпимост към измами 
със средствата на ЕС, добави той, уточнявайки, че основната отговорност е на страните членки да гарантират, че парите се 
харчат коректно. 
Междувременно евродепутатът Мартин Хойслинг от Зелените заяви, че ЕС трябва плаща само на действащи фермери, а 
не да обвързва субсидиите с обработваема площ.  
 
√ ЕС и Китай ще подпишат сделка за защитените географски означения  
Европейският съюз и Китай се готвят да подпишат споразумение за защитените географски означения на стоки от Европа. 
Това съобщи вчера френският президент Еманюел Макрон в Шанхай на среща с германски и френски компании, предаде 
"Ройтерс", цитирана от БТА. Очаква се споразумението да бъде подписано днес в Пекин. 
При визитата си в Китай Макрон е придружен, поне в част от времето, от германския министър на образованието и 
научните изследвания Аня Карличек и ирландския еврокомисар по земеделието Фил Хоган, който през декември се очаква 
да поеме ресор "Търговия" в новата Европейска комисия. 
Споразумението ще защитава географските означения на 100 европейски стоки, включително 26 френски като сирена и 
спиртни напитки, уточни Макрон. 
Френският президент планира днес и в сряда да се срещне с китайския си колега Си Цзинпин. За 5 ноември са планирани 
и разговори с китайския премиер Ли Къцян. Очаква се при визитата да бъдат сключени близо четиридесет договора в 
икономическата сфера. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Вълна от оптимизъм заля световните пазари в началото на седмицата  
Основните борсови индекси в Европа достигнаха най-високото си ниво от близо две години в ранната търговия в 
понеделник, след като надеждите за напредък в търговските преговори между САЩ и Китай и силният финансов отчет на 
Ryanair подкрепиха пазарите, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,77 пункта, или 0,94%, до 403,20 пункта, достигайки нави-високото 
си равнище от януари 2018 г. насам. Индексът е близо до над 4-годишен връх, като в петък той записа четвърти пореден 
седмичен ръст на фона на по-добрите от очакваното данни за китайската промишлена активност и работните места в САЩ. 
Немският DAX се повиши с 161,97 пункта, или 1,25 %, до 13 123,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
напредна с 82,24 пункта, или 1,13%, до 7 384,66 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 65,91 пункта, или 1,14%, до 5 827,80 
пункта. 
В интервю за Блумбърг в неделя Министърът на търговията на САЩ Уилбър Рос заяви, че „няма причина“ т. нар. „първа 
фаза“ на търговското споразумение между Вашингтон и Пекин да не бъде финализирана този месец. 
Най-големият печеливш днес е автомобилният сектор, като индексът SXAP се повиши с 3,02% на фона на информацията, 
че Fiat Chrysler и PSA Group (Peugeot-Citron) планират да подпишат споразумението за сливане още следващия месец. 
Книжата на двете компании поскъпнаха съответно с 4,15% и 5,09%. 
Същевременно с това акциите на BMW поскъпнаха с 2,84%, след като миналият месец компанията предупреди, че 
търговската война между САЩ и Китай застрашава работните места на завода фирмата в Южна Каролина, който отговаря 
за 70% от нейната продукция в САЩ. 
Книжата на Ryanair поскъпнаха с 6,61% до едногодишен връх, след като нискотарифната авиокомпания отчете по-добри от 
очакваното финансови резултати за второто си фискално тримесечие. Ирландската компания обяви нетна печалба от 910 
млрд. евро, което е с 8% повече от регистрираните през същия период на миналата година 841 млн. евро.  
Нови рекорди за S&P 500 и Nasdaq 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса се повишиха рязко в петък на фона на по-добрите от очаквано данни 
за работните места в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 301,13 пункта, или 1,11%, до 27 347,36 пункта, като индустриалния и 
финансовият сектор напреднаха с по 1,4%. Широкообхватният Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 29,35 пункта, или 0,97%, 
до 3 066,91 пункта, записвайки нов исторически връх. Рекорд високо ниво достигна и индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq, който напредна с 94,04 пункта, или 1,13%, до 8 386,40 пункта, след като акциите на Apple поскъпнаха с 
2,84% и достигнаха нов връх. 
В петък Министерството на труда на САЩ съобщи, че американската икономика е прибавила 128 хил. работни места през 
октомври, което е значително над очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones, които прогнозираха 
откриването на 75 хил. нови работни места. Ръстът на работните места през октомври не беше спрян дори от продължилата 
повече от месец стачка в General Motors, която която остави извън трудовия пазар над 40 хиляди служители на 
автомобилния гигант. Стачката бе прекратена, след като протестиращите работници и GM постигнаха сделка. 
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Данните за работните места през септември и август също бяха ревизирани нагоре. За септември се отчита ръст от 180 хил. 
работни места спрямо 136 хил. по първоначалните данни, докато ръстът през август е ревизиран от 168 хил. до 219 хил. 
работни места. 
В петък стана ясно, че промишленото производство в САЩ се е свило за трети пореден месец. Индексът на Института за 
управление на доставките (ISM) за промишленото производство през нарасна до 48,3 пункта през октомври, след като през 
септември индексът достигна 10-годишно дъно от 47,8 пункта. Той обаче остана под границата от 50 пункта, 
разграничаваща свиването от експанзията. 
Междувременно Exxon Mobil бе сред най-добре представящите се компании на Dow, като акциите на петролният гигант 
поскъпнаха с 3%, след като компанията представи по-добри от очакваното финансови резултати за тримесечието. 
Компанията отчете печалба за третото тримесечие от 3,17 млрд. долара, или 75 цента на акция, в сравнение с печалба от 
6,24 млрд. долара, или 1,46 долара на акция, за същия период на миналата година. Резултатът обаче надмина очакванията 
на анализаторите, които прогнозираха 69 цента на акция. Приходите на компанията достигнаха 65,05 млрд. долара при 
очаквани от анализаторите 60,90 млрд. долара. 
Книжата на U.S. Steel скочиха с цели 14,87%, след като компанията отчете по-малка от прогнозираното загуба за 
тримесечието. 
До момента около 70% от компаниите от S&P 500 са представили финансовите си резултати за тримесечието, като 75% от 
тях са надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на FactSet. 
Печалби в Азия 
Водещите борсови индекси на пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион започнаха седмицата в зелената зона на фона 
на подновения оптимизъм относно развитието на търговските преговори между САЩ и Китай, пише Маркетоуч. 
В интервю за Блумбърг в неделя Министърът на търговията на САЩ Уилбър Рос заяви, че двете държави „са постигнали 
добър напредък“ и че „няма причина“ т. нар. „първа фаза“ на търговското споразумение между Вашингтон и Пекин да не 
бъде финализирана този месец. Той също така подчерта, че „съвсем скоро“ ще бъдат предоставени лицензии на 
американски компании да подновят бизнеса си с китайския технологичен гигант Huawei. През май Huawei бе поставен в 
„черния списък“ На САЩ, което на практика забрани на американските компании да продават части и оборудване на 
Huawei без специален лиценз. 
„Песимизмът беше разбит“, коментира Стивън Инес от AxiTrader. „Тази ключова деескалация на търговската война би 
трябвало да се отрази позитивно на световните вериги за доставки на високотехнологични продукти и може да подкрепи 
китайските фондови пазари“, добавя той. 
На този фон бенчмаркът в континентален Китай Shanghai Composite се повиши с 17,29 пункта, или 0,58%„ до 2 975,49 пункта, 
докато по-малкият Shenzhen Composite напредна с 9,70 пункта, или 0,59%, до 1 646,70 пункта. Хонконгският индекс Hang 
Seng отчете ръст от 446,54 пункта, или 1,65%, до 27 547,30 пункта, като книжата на застрахователя AIA Group и петролния 
гигант CNOOC поскъпнаха съответно с 3,33% и 2,51%. 
Южнокорейският измерител Kospi се повиши с 30,04 пункта, или 1,43%, до 2 130,24 пункта, следвайки ръст в технологичния 
сектор, където акциите на Samsung и SK Hynix поскъпнаха съответно с 2,15% и 1,93%. В Австралия ASX 200 напредна с 17,80 
пункта, или 0,27%, до 6 686,90 пункта, като книжата на минните гиганти BHP и Rio Tinto поскъпнаха съответно с 2,18% и 
3,54%. 
Токийската фондова борса остана затворена по случай Деня на културата, който е национален празник в Япония. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX бе единственият, който се оцвети в зелено, отчитайки ръст от 0,83 пункта, или 0,13%, до 555,37 пункта. BGBX40 се 
понижи с 0,21 пункта, или 0,19%, до 109,54 пункта. BGTR30 изтри 3,20 пункта от стойността си, или 0,64%, достигайки ниво 
от 496,64 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,25 пункта, или 0,19%, до 129,41 пункта. 
 
√ Лондон и Букурещ все още не са предложили нови еврокомисари  
Великобритания и Румъния все още не са направили предложенията си за нови еврокомисари, съобщиха говорители на 
Европейската комисия. По-рано Европейският парламент отхвърли първия румънски кандидат, а британската страна се 
надяваше да не се стига до номинация заради предвиденото оттегляне от ЕС на 31 октомври. 
Очакваме румънските власти да ни представят кандидат, който да отговаря на изискванията - да бъде приемлив за 
новоизбрания председател на ЕК Урсула фон дер Лайен и да може да получи одобрението на ЕП, заявиха говорителите на 
комисията. Целта остава новата ЕК да встъпи в длъжност на 1 декември и това все още е възможно, добавиха те. 
По техните думи ЕП ще определи графика за предстоящите изслушвания на бъдещите еврокомисари, но за да може новата 
комисия за започне работа от 1 декември, ще бъде необходимо евродепутатите да гласуват целия състав на ЕК в 
последната седмица на ноември. Още нямаме отговор от Лондон, уточниха говорителите и не се наеха да предвидят какво 
би станало, ако Лондон не удържи на обещанието си да изпрати еврокомисар. 
По въпроса за задачите на новите еврокомисари говорителите поясниха, че решенията се взимат от Фон дер Лайен, но 
зависи от предложените кандидати какви отговорности са в състояние да поемат. Говорителите отбелязаха, че 
досегашният председател на ЕК Жан-Клод Юнкер е изразил вече мнение, че не са необходими 28 еврокомисари, защото 
няма работа за толкова много хора. Те добавиха, че Европейският съвет е обсъдил възможността за намаляване на броя 
на еврокомисарите, но подобно решение не е било взимано, предаде БТА. 
Юнкер и Фон дер Лайен се виждат всяка седмица, за да обсъждат работата на ЕК, посочиха говорителите. По техните думи 
се взимат всички необходими мерки, ако необходимите условия бъдат изпълнени навреме, новата ЕК да започне работа 
от декември на пълни обороти. 
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√ 15 страни от Азия и Тихоокеанския регион са на път да сключат най-големия търговски пакт в света  
Петнайсет азиатски страни договориха условията за Регионално всеобхватно икономическо партньорство или РВИП 
(Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), което може да стане най-големият търговски пакт в света, предадоха 
световните агенции. Индия обаче остана настрана и отложи решението дали да се присъедини към споразумението заради 
значителни различия за митата и други въпроси. 
РВИП е подкрепяно от Китай и включва 10-членната Асоциация на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), Япония, Южна 
Корея, Австралия и Нова Зеландия. Преговорите по него започнаха преди седем години, а подписването му е отложено за 
догодина, отбелязва Асошиейтед прес. 
Представители на страните по споразумението се събраха в Банкок, където се провежда и годишната среща на върха на 
АСЕАН, предаде БТА. 
Петнайсет страни участнички в РВИП са приключили преговорите по текста на всички 20 глави на пакта и на практика по 
всички въпроси за пазарния достъп, се посочва в изявление на лидерите на тези държави. 
"Индия има значителни възражения по въпроси, които остават нерешени (...). Окончателното й решение ще зависи от 
задоволително уреждане на тези въпроси", се допълва в изявлението. 
Търговската война между САЩ и Китай даде нов тласък на пакта, отбелязва Ройтерс. 
Индия обаче е решила да не го приеме в сегашната му редакция заради различия по въпроси, свързани с митата, 
търговския й дефицит с други страни и немитнически бариери, е заявил индийският премиер Нарендра Моди, цитиран от 
местни медии. 
Индия се опасява, че споразумението, което предвижда постепенно премахване на мита, ще отвори пазара й за евтини 
китайски стоки и селскостопански продукти от Австралия и Нова Зеландия, което ще нанесе щети на местните 
производители. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5 ноември 
София 

- От 09.30 часа в централата на БЧК ще се проведе конференция на тема „Иновативни решения в грижите за 
възрастни хора". 

- От 10.30 часа в Министерството на здравеопазването (залата на 4 ет.) министърът на здравеопазването Кирил 
Ананиев ще даде официален старт на Националната информационна кампания в подкрепа на донорството и 
трансплантацията в България, която ще премине под мотото „Да! За живот!". 

- От 11.00 часа на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще проведе среща с министъра на външните работи 
на Чешката република Томаш Петричек. 

- От 11.00 часа в галерия „Средец" на Министерството на културата, министърът на културата Боил Банов ще отличи 
с почетни награди и знаци на Министерството на културата 41 дейци и институции по повод 1 ноември - Деня на 
народните будители. 

- От 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН, БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза" на 
д-р Нат Гопалсвами. 

- От 11.50 ч. в Министерството на външните работи вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина 
Захариева и министърът на външните работи на Чешката Република Томаш Петричек ще проведат среща на четири 
очи. В 12.20 ч. ще започне пленарна среща между двете делегации. В 13.10 ч. министрите ще направят изявление 
пред медиите. 

- От 12.30 часа на ул. "Г. С. Раковски"-134 на 5-ти етаж, ще се проведе пресконференция на СДС по повод местните 
избори. 

- От 13.00 часа на Метростанция "Софийски университет" - източен коридор, изход посока бул. "Цар Освободител", 
ще се състои откриване на четвъртото издание на проекта "Поезия в метрото". 

- От 14.30 часа в Дирекцията на Прирореден парк „Витоша" организира тържествено честване по случай 85-тата 
годишнина от създаването на Парка. 

- От 18.00 часа в Националния археологически институт с музей при БАН вицепрезидентът Илияна Йотова ще 
участва в откриването на изложбата „До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав". 

- От 19.30 часа в зала „България" ще се състои концерт на Людмил Ангелов от неговия нов клавирен интеграл 
„Людмил Ангелов свири Шопен". 

***  
Джебел 

- От 13.30 часа новият Общинския съвет ще проведе своето първо заседание в залата си. 
***  
Добрич 

- От 17.30 часа в ОМЦ ще се проведе среща - дискусия по въпросите на ранното детско развитие и възможността за 
интердисциплинарни действия за подкрепа на родителите да бъдат първите и най-важните учители на своите 
деца. 

*** 
Кюстендил 

- От 15.00 часа ще се проведе заседание на Областната администрация. 
***  
Момчилград 
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- От 10.00 часа в залата на читалище „Нов живот" ще се проведе първото заседание на новия Общински съвет. 
***  
Пловдив 

- От 10.30 часа в офиса на областната структура на ГЕРБ ще се проведе пресконференция по повод резултатите от 
местните избори. 

- От 11.00 часа в кабинета на Антония Роглева, изпълняваща функцията председател на Окръжния съд, III етаж, стая 
№316, ще се проведе пресконференция по повод отбелязването на 140 години от основаването на Окръжния и 
Районния съд. 

***  
Смолян 

- От 12.00 часа ПП ГЕРБ - Смолян ще даде пресконференция в офиса на партията. 
***  
Хасково 

- От 14.00 часа в зала "Марица" ще се проведе заседание на областната комисия във връзка с готовността за 
предстоящия зимен сезон. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 2 на Областната администрация ще се проведе редовното седмично заседание на Областната 
епизоотична комисия. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 5 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Следизборни аритметики - Менда Стоянова, член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ 
- Поглед вдясно: Трайчо Трайков - новозбраният кмет на столичния район Средец 
- Данните в избирателните списъци и броенето на вота - коментар на проф. Михаил Константинов 
- На живо от Варна: как може да бъде обезопасена спирката, на която пострадаха 4-ма души? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Тормоз. Кой и защо заплашва персонала на детска градина? 
- Пометени на спирка. На живо - за състоянието на пострадалите и причините за инцидента 
- Арест след брутално насилие над куче. Ще има ли наказани? 
- Продължава ли мечка да плува в хотелски басейн? На живо - каква ще е съдбата на животното? 
- Могат ли да източат банковата ни карта, докато е в джоба? И сметката ни да олекне докато сме в метрото или в 

магазина - проверка в „На твоя страна" 
- Почивка, ама друг път. Или как ваканцията може да остане само на документи; 
- Тема с продължение: След абсурда с отказана социална помощ - момче получи инвалидна количка; 
- Размисли за вота от Северозапада. Следизборно с един от най-колоритните бивши кандидати; 
- Имало едно време социализъм... Изложба събира знакови предмети от близкото ни минало; 

 
Еconomic.bg 
 
√ МВФ очаква 86% икономически ръст в една малка южноамериканска държава 
На глава от населението тя има много повече петролни резерви от Саудитска Арабия, и то новооткрити 
Международният валутен фонд (МВФ) смята, че една от най-малките страни в Южна Америка вероятно ще отбележи 
драстичен подем в икономическия растеж през следващата година. 
Гвиана, страна с около 780 000 души население, която дели граница с Бразилия, Суринам и Венецуела в североизточната 
част на Южна Америка, очаква икономически растеж от 86% през 2020 г., според МВФ. Това е доста повече от 
прогнозираните 4.4% през 2019 г. 
Подобно експлозивно разрастване на годишния реален БВП (брутен вътрешен продукт) вероятно ще накара Гвиана да 
регистрира най-бързия икономически растеж в света през следващата година. За сравнение, прогнозираното 
икономическо разрастване на Гаяна ще бъде 40 пъти по-голямо от очакваното от САЩ - най-голямата икономика в света, 
съобщава CNBC. 
Амбициозно 
„Причината, която МВФ предвижда, е, че в Гвиана има най-голямо количество петрол за всеки отделен човек от всяка 
страна в света“, коментира пред CNBC Наталия Дейвис Идалго, анализатор на латиноамерикански пазари на свободна 
практика. 
В сравнение с лидера на ОПЕК Саудитска Арабия, която има приблизително 1900 барела офшорни резерви на човек, Гвиана 
разполага с 3900 барела, каза Идалго. „И може да има и още, тъй като производството още не е започнало и все още се 
правят нови открития на залежи“, добавя той. 
Гвиана, наричана у нас още Гаяна, е готова да започне производството на петрол през следващия месец – перспектива, 
която анализаторите смятат, че ще бъде трансформатираща за икономическия просперитет в единствената англоезична 
страна в Южна Америка. 
Въпреки това Идалго определи прогнозата на МВФ като „амбициозна“, като отбеляза, че това е може би най-високата 
годишна икономическа прогноза, която фондът някога е правил. 
Правителството на страната е в момента е временно до изборите през март, което означава, че в момента страната не е в 
състояние да приеме бюджет за 2020 г. В допълнение към липсата на регулаторно законодателство в страната, Идалго 
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заяви, че вероятността от забавяне на проекти и неплащане в инфраструктурния сектор също може да застраши прогнозата 
на МВФ. 
В сравнение с прогнозите на МВФ, че Гвиана ще регистрира икономически растеж от 86% през следващата година, IHS 
Markit вярва, че политическата нестабилност в страната прави много по-вероятно икономиката на страната да нарасне с 
около 30%. 
В началото на тази година МВФ определи средносрочните перспективи на Гвиана като "много благоприятни", като посочи 
плановете страната да започне производството на петрол през следващия месец. 
„Започването на производството на петрол през 2020 г. предлага възможност за мащабиране на капитала и текущите 
разходи с премерено темпо в средносрочен план за справяне с инфраструктурните пропуски и нуждите на човешкото 
развитие, като същевременно се намаляват проблемите с устойчивостта на дълга“, казва екип служители от МВФ в 
изявление през юни. 
"Холандска болест" 
Въпреки това организацията предупреди и за потенциалните опасности, които биха могли да съвпаднат с такава бърза 
икономическа експанзия. 
„Темпът на увеличаване на публичните разходи трябва да бъде постепенен, за да се намалят ограниченията от усвояването 
на капацитета, да се избягват отпадъците и да се намалят макроикономическите изкривявания, свързани с „холандската 
болест “, която често се появява в икономики, които изпитват значително увеличение на доходите, базирани на ресурси.“ 
„Холандска болест“ се отнася до негативните последици, които могат да възникнат от скок в стойността на националната 
валута. Икономическият термин най-често се свързва с парадокса, който се случва, когато добрите новини, като 
откриването в Гаяна на големи запаси от петрол, навредят на широката икономика на страната. 
„Гвианците не са имали опит с този тип ветрове, а те идват толкова внезапно“, каза Валери Марсел, сътрудник в мозъчния 
тръст Chatham House, пред CNBC.  
„Това ще бъде голямо предизвикателство“, добави тя, подчертавайки, че Гвиана би могла да изпита затруднения да се 
справи с „проклятието на ресурсите“ в дългосрочен план. Ще бъде „много трудно за Гвиана да не бъде изцяло погълната 
от петролния сектор“, казва Марсел. 


